A TÉREY JÁNOS ALKOTÓI ÖSZTÖNDÍJ
ÜGYRENDJE

I.

Küldetésnyilatkozat

1. A Petőfi Irodalmi Múzeum (a továbbiakban: PIM) 2019 őszén meghirdette a Digitális
Irodalmi Akadémia Alkotói Életpálya Programot (a továbbiakban: Alkotói Életpálya Program).
A program részeként alapított Térey János alkotói ösztöndíj abból a felismerésből született,
hogy a középgenerációhoz tartozó írók, költők számára nincs államilag finanszírozott, hosszabb
távra anyagi hátteret biztosító pályázati lehetőség.
2. A Térey János alkotói ösztöndíj létrehozásának célja a 35 és 65 év közötti, magyar nyelven
alkotó, magyarországi és határon túli magyar szerzőket tömörítő alkotói közösség létrehozása,
melynek küldetése a kortárs magyar irodalom kiemelkedő alkotásainak átmentése a digitális
korba, és a magyar irodalom népszerűsítése a szerzők aktív közreműködésével.
3. A PIM az ösztöndíjban részesülő szerzők egyes műveit digitalizált formában közkinccsé
teszi, valamint az ösztöndíj révén anyagi hátteret biztosít a magyar irodalom legkiválóbb
középgenerációs alkotói számára írói, költői, irodalomelméleti tevékenységük folytatásához,
újabb alkotások létrehozásához.
II.

Az ösztöndíjasok köre

1. Térey János alkotói ösztöndíjban (a továbbiakban: ösztöndíj) részesülhet az a 35 és 65 év
közötti szerző (író, költő, műfordító), aki magyar nyelven alkot, rendelkezik legalább két önálló
kötettel. Nem részesülhet az ösztöndíjban az, aki tagja a Digitális Irodalmi Akadémiának (a
továbbiakban: DIA). Az életkori kikötésnek az ösztöndíjas jogviszony kezdete évének legalább
egy napján kell teljesülnie.
2. Minden évben a rendelkezésre álló pénzügyi keret függvényében, egy időben legfeljebb
45 szerző rendelkezhet ösztöndíjas jogviszonnyal.
III.

Az ösztöndíj időtartama

1. Az ösztöndíjszerződés időtartama kettő év, amely az ösztöndíjas szerző kérelmére legfeljebb
három alkalommal hosszabbítható, így az ösztöndíj maximális időtartama öt év.
2. Amennyiben egy ösztöndíjas szerző ösztöndíjas jogviszonya bármely okból öt évnél
korábban szűnik meg, a helyére az Ösztöndíjbizottság döntése alapján lehetőség van
ösztöndíjas jogviszonyt létesíteni olyan szerzővel, aki szerepel a pótjelölti listán (lásd: jelen
Ügyrend V. 2. és VI. 1 pontjait). A pótjelölti listáról kiválasztott szerzők ösztöndíjas
jogviszonya a fent meghatározott időtartamnál rövidebb, de legalább egy év lehet.
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3. Az első kiválasztási eljárást követő öt év elteltével új ösztöndíjas jogviszony létesítésére
akkor van lehetőség, ha a PIM a jelen Ügyrendnek megfelelően új kiválasztási eljárást folytat
le.
IV.

A kiválasztás menete

1. A PIM megkereséssel fordul a jelentős hazai és határon túli magyar írószakmai szervezetek,
könyvkiadók vezetőihez, a DIA tagjaihoz, neves irodalomtörténészekhez és a magyar irodalmi
színtér egyéb kiemelkedő szereplőihez (a továbbiakban: jelölő személyek) annak érdekében,
hogy jelöljenek legfeljebb harminc szerzőt Térey János alkotói ösztöndíjra. A jelöléseket a
jelölő személyek a PIM DIA Szerkesztőségének munkatársa részére küldi meg írásban a
tereyosztondij@pim.hu e-mail címre. A jelölés akkor érvényes, ha a megkeresésben megjelölt
határidőben érkezik. A jelöléseket a PIM munkatársai összesítik, a jelöltekről listát készítenek,
és az összesítésen feltüntetik, hogy melyik jelölt hány jelölést kapott.
2. A PIM főigazgatója által létrehozott Kuratórium (lásd: V. pont) a jelölési határidő lejártát
követő 20 napon belül kiválasztja a jelöltek közül azt a harminc szerzőt, akit Térey János
alkotói ösztöndíjra javasol, valamint azt a tizenöt szerzőt, akiket a pótjelölti listán kíván
szerepeltetni. A Kuratórium javaslatát megküldi a PIM főigazgatójának. A PIM
főigazgatójának a szerzők személyével kapcsolatban vétójoga van. Amennyiben ezzel a jogával
él, a döntéséről a Kuratóriumot haladéktalanul tájékoztatja.
3. Az ösztöndíjra kiválasztott szerzőkkel a PIM ösztöndíjszerződés megkötését kezdeményezi.
A szerző Térey János alkotói ösztöndíjassá és az ebből eredő jogok és kötelezettségek
jogosultjává és kötelezettjévé a szerződésben foglalt feltételek szerint, a szerződés időtartamára
válik.
4. A rendelkezésre álló költségkeret függvényében a főigazgató javaslatára az
Ösztöndíjbizottság döntése alapján a PIM a harmincas listára jutott szerzőkön felül a pótjelölt
listán szereplő szerzőknek (döntése szerinti létszámban és sorrendben) is felajánlhatja az
ösztöndíjas jogviszony létesítését. Amennyiben a pótjelölti listán szereplő személyekkel együtt
az ösztöndíjas jogviszonyt létesítő szerzők száma nem éri el a 45 főt, az Ösztöndíjbizottság
jogosult a rövid listáról kiválasztani egy szerzőt, akinek az ösztöndíjas jogviszony létesítését
felajánlhatja.
5. Azon szerzőknek, akik az ösztöndíj megítélésre került, a PIM DIA Titkársága 5 munkanapon
belül értesítést küld.
V.

A Kuratórium

1. A Kuratórium tagjait minden ötévente tartott kiválasztási eljárásra esetileg a PIM
főigazgatója kéri fel. Létszáma nem lehet 13 főnél kevesebb. A kuratóriumi tagság a felkérés
írásbeli elfogadásával és a PIM-nek történő visszaküldésével jön létre.
2. A kuratórium határozatképességére és a döntéshozatal rendjére vonatkozó részletszabályokat
a Kuratórium Ügyrendje határozza meg. A Kuratórium Ügyrendjét a PIM főigazgatója adja ki.
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A kuratórium egy döntési időszakra állítja össze az ösztöndíjas szerzők harmincas listáját,
valamint javaslatot tesz tizenöt pótjelöltre.
VI.

Az Ösztöndíjbizottság

1. Az ösztöndíj meghosszabbításáról vagy esetleges megszüntetéséről, valamint a pótjelölti
listán szereplő szerzővel ösztöndíjas jogviszony létesítéséről az Ösztöndíjbizottság dönt.
2. Az Ösztöndíjbizottság állandó tagjai: a PIM főigazgatója, a Kuratórium elnöke, a DIA
Szerkesztőség vezetője és a Térey-hagyaték gondozója. Az Ösztöndíjbizottság eseti jelleggel,
egyszeri megbízatással legfeljebb három külső szakértőt is felkérhet, akik szakmai alapon
segítik a döntéshozatalt. Az Ösztöndíjbizottság állandó és eseti tagokkal legfeljebb hét főből
állhat.
3. Az Ösztöndíjbizottság Ügyrendjét külön főigazgatói utasítás határozza meg.
VII.

Az ösztöndíjas szerzők jogai és kötelezettségei

1. Az ösztöndíjas szerző jogosult az ösztöndíjas jogviszonyból eredő díjazásra. Az ösztöndíjas
szerzők díjazásának havi mértékét úgy kell megállapítani, hogy annak bruttó összege a DIA
tagjainak folyósított mindenkori havi felhasználási díj 90%-ával megegyezzen. A díjazás az
ösztöndíjon felül az ösztöndíjas jogviszony első két évében (pótjelölti listáról bekerült szerzők
esetében legalább egy éven keresztül) tartalmazza jelen Ügyrend VII. 2. b) alpontja alapján
fizetendő felhasználási díjat, amely a teljes díjazás 10 %-a.
2. Az ösztöndíjban részesült szerző köteles:
a) az ösztöndíj időtartamára projekttervet készíteni, az ösztöndíjas munkáról két év elteltével,
majd ezt követően évente beszámolni;
b) legalább kettő önálló kötete tekintetében a PIM-mel felhasználási megállapodást kötni
annak érdekében, hogy a művek a Digitális Irodalmi Akadémia honlapján a teljes védelmi időre
közzétételre kerüljön a szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően.
3. Az ösztöndíjas szerző részvétele a PIM irodalom-népszerűsítő rendezvényein és az Alkotói
Életpálya Programhoz kötődő mentorprogramban az ösztöndíjas jogviszony
meghosszabbításáról szóló döntés meghozatalakor előnyt jelent.
4. Az ösztöndíjas szerző és a PIM ösztöndíjas jogviszonnyal összefüggő jogait és
kötelezettségeit részletesen a jelen Ügyrendhez csatolt szerződésminta tartalmazza, amely a
fentieken túl is meghatározhat a felek részére jogokat és kötelezettségeket.

VIII. Az ösztöndíj megszűnése:
Az ösztöndíjszerződés megszűnik:
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a) az ösztöndíj határozott időtartamának lejártával, amennyiben az Ösztöndíjbizottság döntése
értelmében nem kerül hosszabbításra;
b) az ösztöndíjas szerző halálával;
c) amennyiben az ösztöndíjas szerző a DIA tagjává válik, a DIA szerződés hatályba lépésének
időpontjában;
d) amennyiben az ösztöndíjas szerző vagy a PIM az ösztöndíjról szóló szerződést az abban
meghatározott feltételekkel megszünteti.
IX. Nyilvánosság
Nyilvánosságra kell hozni:
a) az Ösztöndíj, valamint a Kuratórium és az Ösztöndíjbizottság ügyrendjét;
b) a Kuratórium és az Ösztöndíjbizottság összetételét;
c) az ösztöndíjas szerzők listáját és a pótjelölti listát;
d) az Ösztöndíjbizottság döntését pótjelölttel történő szerződéskötésről;
e) az ösztöndíjas jogviszonnyal összefüggő díjazás mértékét.
X. Záró rendelkezések:
1. A PIM főigazgatója jelen Ügyrend változtatási jogát fenntartja, az esetleges módosításokat
közzéteszi.
2. Jelen utasítás a www.pim.hu honlapon történő közzétételét követő napon lép hatályba.
Kelt: Budapest, 2020. január 21.

…………………………………………
Demeter Szilárd
főigazgató
Petőfi Irodalmi Múzeum
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