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Tisztelt Olvasó, Kedves Barátaim! 
 
Amíg a tájházakra ezekben a téli hónapokban a csönd és a látogatóhiány 
jellemzı, addig a Szövetség életében meglehetısen mozgalmas napokat, heteket 
éltünk. 
Mivel a pályázatok készítésének ez a „szezonja”, mi is elkészítettük és 
benyújtottuk pályázatainkat a Nemzeti Kulturális Alapprogram közmővelıdési 
és múzeumi szakkollégiumaihoz, valamint a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma országos hatáskörő társadalmi szervezetek 2004. évi 
költségvetési támogatására kiírt pályázatára. Reméljük, hogy nagyobb sikerrel 
járunk, mint az elmúlt évben, és így finanszírozási problémáink csökkennek. 
 
Február végi szentendrei Közgyőlésünkre készülve az Elnökség és a Felügyelı 
Bizottság áttekintette az elmúlt évet, és a tanulságokból levont következtetéseket 
a Közgyőlés elé terjesztette javaslataiban. 
Hiller István miniszter úr tájékoztatást kért a szakfelügyelettıl a Szövetség 
rövid- és középtávú terveirıl, amelyhez munkaanyagot készítettünk, beleértve a 
finanszírozási hátteret is. 
 
Bíztató aktivitást tapasztaltunk a „Tájházi mőhely” szakmai továbbképzı 
program elsı képzési napján. Ezt a sorozatot folytatjuk, és igény esetén – akár a 
regionális találkozók keretében – megismételjük az elıadásokat. 
 
Örömmel értesültünk a SAPARD pályázat keretében kiírt vidékfejlesztési 
pályázatról, amelyen – tematikája alapján – tájházaink ill. településeink is 
pályázhat(ná)nak. A meglehetısen szőkre szabott határidı (2004. április 30.) és 
a komplettséghez szükséges mélységő dokumentációk elkészítésének várható 
idıszükséglete, ill. az önrész biztosításának nehézségei csak a tervszerően 
elıkészített és dokumentált pályázatoknak adnak esélyt. A pályázati kiírást 
azonban azoknak is érdemes tanulmányozni, akik a késıbbiekben szándékoznak 
pályázatot benyújtani. 
 
Megkezdtük a 2004. évi országos találkozó elıkészítését. Szeretnénk legalább a 
tavalyi noszvaji találkozó színvonalát elérni, természetesen még több 
résztvevıvel, színvonalas szakmai programokkal és kirándulásokkal. 
 
Nagyon bízunk abban, hogy az „Év tájháza” pályázat idei meghirdetése nagyobb 
visszhangra talál, mint 2003-ban, hiszen sok olyan színvonalas, a kor 
követelményeinek megfelelı ház van a hazai hálózatban, amelyik méltó lehet a 
cím elnyerésére. 
 
Jósvafı,  2004. március 15.      Szablyár Péter 
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 Elnökségi ülés 2004. január 28-án 
(emlékeztetı) 

 
Készült a Magyarországi Tájházak Szövetsége kibıvített elnökségi ülésérıl, 
amelyet 2004. január 28-án 10.30 órai kezdettel tartottak a Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum fıigazgatói tanácstermében. Jelen voltak a mellékelt jelenléti ív 
szerint. A 8. napirendi pont tárgyalásánál Dr. Cseri Miklós fıigazgató. 
Kimentette magát: Dr. Vígh Annamária, Fuchszné Benák Katalin, Nagy Endre, 
Hegedüsné Majnár Márta, Sisa Béla. Nem jelent meg: Dimény Gábor. 
 
Dr. Füzes Endre köszöntötte a megjelenteket és a napirend szerinti munka 
megkezdését javasolta. 
 
A 2. napirendi pont keretében Szablyár Péter összefoglalta a noszvaji Országos 
találkozó eredményeit, tanulságait, javasolva, hogy az Elnökség rögzítse 
köszönetét Hegedüsné Majnár Márta felé a rendezvény sikeres 
megszervezéséért. Jelenlévık javasolták, hogy a 2004-évi II. Országos 
találkozóra korábban kerüljön sor, a jobb idıkihasználás és idıjárásai viszonyok 
miatt. 
I-1/2004, számú határozat: a Szövetség 2004. évi II. Országos találkozója 
2004. szeptember 17-18-19-én lesz. A helyszínnel kapcsolatban tájékozódni 
kell a szálláshelyek, rendezvényterem, étkeztetés, közös programok, környékbeli 
tájházak látogathatósága figyelembevételével. Elızetes jelentkezı: Kazár, 
Albertirsa. 
 
A 3. napirendi pont keretében Szablyár Péter tájékoztatta az Elnökséget, hogy 
az Országos Találkozót követıen a várt taglétszám növekedés nem következett 
be. Jelenleg 37 jogi tag és 53 egyéni tagja van a Szövetségnek. 
 
A 4. napirendi pont az elızetesen kiküldött 2003. I-XII. havi tájékoztató 
alapján történt. Tájékoztatta jelenlévıket, hogy a NKÖM-ból tegnap érkezett 
levél értelmében Dr. Hiller István miniszter úr 500 eFt mőködési támogatásban 
részesítette a Szövetséget. Ennek realizálódása jelentısen hozzájárul a 2003-évi 
tartozások kiegyenlítéséhez. 
 
Az 5. napirendi pont keretében Dr. Füzes Endre elnök értékelte az Elnökség 
2003. évi tevékenységét. Az elnökségi tagokat ez év elején felkértük munkájuk 
értékelésére, és a jövıbeni közremőködésük vázolására. Ennek 
visszhangtalansága és az elmúlt évi aktivitás figyelembevételével az elnökség 
úgy döntött, hogy a továbbiakban nem tart igényt Nagy Endre és Dimény Gábor 
közremőködésére, akik – valószínőleg idı hiányában – nem tudtak aktívan 
bekapcsolódni a regionális szervezési feladatokba. 
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I-2/2004. számú határozat: az Elnökség felkéri Horváth Attila urat 
(Fertıhomok) és Kapitány Orsolyát (Kaposvár – Rippl-Rónai Múzeum), hogy 
vállalják a regionális képviselettel járó elnökségi tagságot az Észak-Dunántúli-, 
ill. a Dél-Dunántúli régiókban. A felkérés pozitív fogadtatása esetén a 
választásra a február 28-i Közgyőlésen kerül sor. 
 
A 6. napirendi pont keretében Szablyár Péter tájékoztatta az Elnökséget a 
Közgyőlés elıkészületeirıl, amelyet 2004. február 28-án tartanak a SZNM 
Konferenciatermében. Jelenlévık jóváhagyták a Közgyőlés napirendjét, 
kiegészítve az új elnökségi tagok választásával. 
 
A 7. napirendi pont keretében a Szövetség írásban elızetesen megküldött 2004. 
évi munkatervét jelenlévık észrevételei és javaslatai alapján kiegészítették és a  
I-3/2004. számú határozatként elfogadva a Közgyőlés elé terjeszteni javasolták 
(1. számú melléklet). 
I-3/2004. számú határozat: a 2004. évi elnökségi ülések helyszíne és idıpontja: 

- 2004. január 28. Szentendre (SZNM) 
- 2004. április 21. Békéscsaba 
- 2004. július 20.  Fertıhomok 
- 2004. szeptember 17. Az Országos találkozó helyszíne 
- 2004. december 1. Himesháza 

 
A 8. napirendi pontként szereplı 2004. évi költségterv (írásban elızetesen 
megküldve) egyeztetése során Dr. Cseri Miklós fıigazgató tájékoztatta az 
Elnökséget, hogy február 16-ig Dr. Hiller István NKÖM miniszter részére 
tájékoztató anyagot kell készíteni : 
 

- a Szövetség 2004. évi munkatervérıl és ennek költségvetésérıl; 
- a Szövetség középtávú munkatervérıl. 

 
A Közgyőlés vonatkozó napirendi pontját már ennek megfelelıen kell 
összeállítani. 
 
I-4/2004. számú határozat: az ügyvezetı elnök az elnökkel konzultálva a 
miniszteri tájékoztató tervezetét február 5-ig Dr. Cseri Miklósnak megküldi, azt 
követıen folytatják az anyag pontosítását. 
 
I-5/2004. számú határozat: az egyéni és jogi tagdíj 2004. évben változatlan 
marad (1500,- ill. 10.000 Ft.) 
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A 9. egyebek napirendi pont keretében: 
 

- Jakabné Heller Anna jelezte, hogy tevékenységi körében a német 
nemzetiségi tájházakat kívánja fokozottabban összefogni. İsszel ezek 
találkozóját kívánja megszervezni Himesházán. 

- Dr. Danter Izabella tájékoztatta jelenlévıket, hogy ebben az évben az 
Ipolytól keletre lévı tájházak részére szervez fórumot (Fülek, Rozsnyó 
helyszínnel), ill. Szlovákia tájházi mőhelyt szervez a Szövetség február 
13-i programjához hasonló tartalommal. 

- Dr. T. Bereczki Ibolya javasolta a NKÖM etnikai kisebbségi 
fıosztályának megkeresését. 

- Szablyár Péter tájékoztatta jelenlévıket, hogy a Szövetség megkereste 
a Határokon Túli Magyarok Hivatalát, hogy támogassa a határokon túli 
egyéni és jogi tagok tagdíjának kiegyenlítését. Végleges válasz még 
nem érkezett. 

- Dr. Cseri Miklós fıigazgató ismertette a „Virtuális Skanzen” program 
jelenleg folyó és elkövetkezı 2 éves munkatervét, amelyben a tájházak 
jelentıs szerepet kapnak. Ennek alapfeltétele, hogy a győjtemények 
naprakész leltárral rendelkezzenek; 

- Vargáné Dócs Valéria a létesülı homrogdi tájház megkeresésérıl 
tájékoztatott; 

- Dr. Kovács József a létesülı pilisborosjenıi tájházról tájékoztatott; 
- Szablyár Péter tájékoztatta jelenlévıket, hogy a Tájházi Mőhely elsı – 

február 13-i – továbbképzésére eddig 16-an jelentkeztek. 
 
 
Az ebédet követıen jelenlévık megtekintették a SZNM új igazgatósági épületét, 
a Galériát és a Néprajzi Látványtárat, ahol Dr. T. Bereczki Ibolya tartott 
szakvezetést, ismertetve a jelenleg folyó digitalizálási programot. 
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A Tájházszövetség Közgyőlése  2004. február 28-án  Szentendrén 
 

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum új igazgatósági épületének korszerő 
konferenciaterme adott otthont a Szövetség II. Közgyőlésének. A kellemetlen 
idıjárási viszonyok a részvételi szándékban is tükrözıdtek, de végül 11.00 
órakor Dr. Füzes Endre elnök megnyitotta a rendezvényt. Külön kommentár 
nélkül a közgyőlés jegyzıkönyvét adjuk közre, majd azt követıen teljes 
terjedelmében az Elnökség és a Felügyelı Bizottság beszámolóját, valamint a 
Közhasznúsági beszámolót. Ez utóbbit – Alapszabályunknak megfelelıen – a 
Múzeumi Hírlevélben és az Örökségvédelem c. lapokban is közzé tesszük. 
 

JEGYZİKÖNYV 
 

mely készült a Magyarországi Tájházak  Szövetsége Közgyőlésén, amelyet  
2004. február 28.-án 11 órakor a SZNM Konferencia termében tartottak 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Dr. Főzes Endre elnök: Köszönti a Közgyőlésen megjelenteket. A 
jegyzıkönyv vezetésére  Vargáné Dócs Valériát, annak hitelesítésére  
Hegedősné Majnár Mártát és Dr. Szőcs Ernıt kéri fel. 
Megállapítja, hogy az Alapszabály VI. fejezete 1.6 pontja alapján az ismételten 
összehívott Közgyőlés határozatképes. Kéri a megjelenteket, hogy 
kézfeltartással szavazzanak, hogy  az elızetesen kiküldött napirendet elfogad-
ják-e ? 
Szavazás : jelenlévık ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
elfogadták  a napirendet. 
Felkéri Szablyár Péter ügyvezetı elnököt, hogy ismertesse a Tájház Szövetség 
Elnökségének 2003. évi beszámolóját . 
 
Szablyár Péter üv.elnök: Köszönti a Kgy.-en megjelenteket. A Noszvajon 
megrendezett I. Országos Tájházi Találkozón megtartott Közgyőlésen a 
Szövetség anyagi ellehetetlenülése miatti lemondott tisztségérıl, de  a Találkozó 
sikere, Vargáné Dócs Valéria elnökségi tagunk  akciója  a NKÖM – nál, a 
társszervezetek és a szaktárca pozitív hozzáállása szándéka megváltoztatását 
eredményezte, bár az anyagi problémák még nem oldódtak meg maradéktalanul. 
A Szövetséget a B.-A.-Z megyei Bíróság 2003. január 8.-án kelt végzésében 
vette közhasznú szervezetként nyilvántartásba. Elnökségünk kialakította 
mőködési rendjét. 2003.-ban 39 jogi és 52 egyéni tag lépett be. Regionális 
Fórumot tartottunk Mindszenten, Országos Találkozót Noszvajon. Külön öröm 
számunkra a szlovákiai magyar nyelvterületi tájházak tekintetében Dr. Danter 
Izabella elnökségi tagunk aktivitása. Az elnökség tájékoztatója:  a Tájházi 
Hírlevél az elmúlt évben négyszer jelent meg. A skanzen.hu és a museumok.hu / 
tajhazszovetseg honlapokon is olvashatók. Pályázatot több helyre nyújtottunk be 
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forrásaink bıvítésére, a NKOM – tól és a SZNM -tól kértünk és kaptunk  
támogatást. Publikációink a TÉKA-ban és Múzeumi Hírlevélben jelentek meg. 
Tagdíj bevételünk 2003-ban 598 e Ft. volt, mértékének emelését elnökségünk ez 
évben nem javasolja. A 2004. évimérleget és az eredménykimutatást mindenki 
megkapta írásban, ezért ennek tételes ismertetésétıl eltekint. Kéri a beszámoló 
elfogadását.  
 
Dr. Főzes Endre elnök: Megkérdezi van -e  az elhagzottakkal kapcsolatos 
észrevétel, kiegészítés, hozzászólás? 
 
Dr. Cseri Miklós: Most jobb hozzászólni mint Noszvajon. A Tájház Szövetség 
nem halálraítélt szervezet. Hiller miniszter úr középtávú munkaprogramot 
programot kér március közepére. A 2003.-as támogatások sem érkeztek még 
meg. Az ICOM 200 e Ft-ot ítélt meg 2004. évre, a Pulszky Társaság 
elhalasztotta döntését, de nem utasította el a 200 e Ft-os támogatást. Az NKA 
március 16-án dönt a periodika pályázatokban. A Tájházi Mőhely nagy sikert 
aratott. Javasolja a Szövetségnek: a Múzeumi Majálison vegyen részt, a békési 
konferenciát használja ki tagtoborzásra is. 
A hazai tájházakat összefoglaló  kézikönyv a Skanzen támogatásával 2005-2006 
évben megjelenhet terveik  szerint. Ebben is kéri a Szövetség együttmőködését. 
 
Hegedősné Majnár Márta:  A Sapard program a falvak megújítását, a 
kulturális örökség megmentését támogató program. Ebben részt vehet a Tájház 
Szövetség is, akár a táblák kihelyezése, marketing, épület felújítás stb. Az 
igények felmérését javasolja. A pályázat készítéshez szakemberek igénybevétele 
szükséges. Mezıkövesden még az elsı félévben pályázat-készítéssel kapcsolatos 
továbbképzést  szerveznek tagjainknak. 
 
Dr. Füzes Endre elnök: Több hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel 
Szablyár Péter ügyv. elnök által elıterjesztett 2003. évi beszámoló elfogadását, 
melyet a Határozatok könyvébe 1/2004. számon lesz bevezetve. 
Szavazás : jelenlévık ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
elfogadták a beszámolót. 
Ezuton is megköszönte Szablyár Péter ügyv. elnök 2003. évi munkáját.  
Tájékoztatja a Közgyőlést, hogy Nagy Endre és Dimény Gábor elnökségi 
tagjaink egyéb elfoglaltságuk miatt érdemben nem tudtak részt venni az 
Elnökség munkájában, ezért az Elnökség felmentésüket javasolja. Kéri a 
megjelenteket, hogy szavazzanak Nagy Endre és Dimény Gábor felmentésérıl. 
Szavazás : jelenlévık ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
elfogadták felmentésüket, melyet a Határozatok könyvébe 2/2004. számon 
vezetnek be. 
Helyükre az Elnökség az Észak-Dunántúli régióba Horváth Attila Fertıhomok 
polgármesterét, a Dél -Dunántúli régióba Kapítány Orsolyát a Rippl - Rónai 
Múzeum muzeológusát javasolja. Megkérdezi, hogy van - e valakinek más 
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javaslata ? Mivel más javaslat nincs felteszi szavazásra a kérdést, hogy a 
Közgyőlés elfogadja -e a jelölt személyeket, ennek eredményét a Határozatok 
könyvébe 3/2004. számon vezetnek  be. 
Szavazás : jelenlévık ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
elfogadták a két új elnökségi tag kooptálását. 
 
Ezt követıen Dr. Füzes Endre felkérte T. Dr. Bereczki Ibolyát, hogy ismertesse 
a Felügyelı Bizottság 2003. évi tevékenységrıl  szóló jelentését. 
 
T. Dr. Bereczki Ibolya FB.tag: Dr. Vigh Annamáriát és Sisa Bélát kimenti. Az 
Alapszabály VI.6.3.pontjának eleget téve az FB. 2003. évi tevékenysége során 
figyelemmel kísérte a Szövetség mőködését, gazdálkodását. Rendszeresen részt 
vett az elnökségi üléseken. A Szövetség mőködése biztosított volt amellett, hogy 
folyamatosan forráshiánnyal küzdött. A Szövetség likviditását  Szablyár Péter  
ügyv. elnök által folyósított hitel biztosította, de ez a gyakorlat a továbbiakban 
nem folytatható. Hiány 2003. 12.31.-én 1.371 e -Ft. A pénzügyi helyzet 
rendezése az NKOM segítségével megkezdıdött és várhatóan 2004. I. név. 
végére rendezıdik, de ez még csak a 2003. év. 
A 2003-as év legsikeresebb rendezvénye az I. Országos találkozó volt 
Noszvajon. A FB. a 2003-as évet a Szövetség alapozó évének tekinti. Kéri az FB 
beszámolójának elfogadását. 
 
Dr. Füzes Endre elnök: Szavazásra teszi a FB. jelentésének elfogadását, 
melynek eredménye a Határozatok könyvében  4/2004. számon kerül 
bevezetésre. 
Szavazás : jelenlévık ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
elfogadták a FB beszámolóját a 2003. évrıl. 
 
Felkérte Szablyár Péter ügyv. elnököt, hogy ismertesse a Szövetség 
közhasznúsági jelentését. 
 
Szablyár Péter ügyv. elnök:  A közhasznúsági jelentést mindenki nyomtatott 
formában elızetesen kézhez kapta, ha ezzel kapcsolatban van kérdés,  szívesen 
válaszol ezekre. A jelentést – az Alapszabálynak megfelelıen a Múzeumi 
Hírlevélben és az Örökségvédelem c. szaklapokban is nyilvánosságra hozzák. 

 
Dr. Füzes Endre elnök: Kérdés nem érkezvén szavazásra bocsátja a 
közhasznúsági jelentést, amelynek eredményét a Határozatok könyvében   
5/2004. számon rögzítik. 
Szavazás : jelenlévık ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
elfogadták a Szövetség Közhasznúsági jelentését a 2003. évrıl. 
 
Utolsó napirendi pontként a 2004 .évi munkaterv  ismertetetésére felkéri 
Szablyár Péter ügyv. elnököt. 
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Szablyár Péter ügyv. elnök : Az elnökség az SZNM  támogatásával megkezdte 
2004.február 13.-án Tájházi Mőhely címmel éves képzési programját, amelyet 
nagy érdeklıdés kísér. Ezen kívül még öt alkalommal szeretnének tagjaiknak  
hasonló képzést tartani. Az Utazás 2004. Kiállítás, A Múzeumi Majális 
rendezvényeken az elmúlt évhez hasonlóan ott lesz a Szövetség. A tájházakkal 
kapcsolatos adatgyőjtést az SZNM-mel, KÖH-lal  2004.-ben folytatjuk. A tájház 
jelrendszer elhelyezését továbbra is szorgalmazzuk. Részt vettünk a NCA -ban 
foglalt lehetıség alapján a civil választásokon, bejelentkeztünk a Országgyőlés 
Társadalmi Szervezetek Bizottságához. Elnökségi ülést évi 4 alkalommal, 
Tájházi Hírlevelünk ismét évi 4 számának megjelentetését tervezzük. Az 
Országos Találkozó helyszínére már vannak jelentkezıink, ennek költségei 
részbeni fedezésére vonatkozó pályázatot már benyújtottuk. Az év tájháza 
címmel újra meghirdetjük pályázatunkat. Az operatív kapcsolattartást a szakmai 
társ-szervezetekkel továbbépítjük. Az NKÖM-nek középtávú programot 
nyújtunk be a szakfelügyelet közremőködésével. 
 
Hozzászólások:  
 
Dr. Simor Ferencné: A leltárkönyvet hogyan kaphatnánk meg. 
Riasztóberendezést kérnek a területi tájházak. Kárpátaljáról 6 tájház jelezte 
belépési szándékát ennek lebonyolításához kér segítséget. 
 
Kovács Károlyné faluház-vezetı (Albertirsa): Szeretnénk megmenteni a 
településen egy gazdaházat, ennek véleményezéséhez igényel segítséget. 
 
Szablyár Péter : A határon túli tájházak lépjenek be egyelıre egyéni tagként, a 
Határokon Túli Magyarok Hivatala egyenlıre elutasította ezeknek a tájházaknak 
a tagdíj támogatását azzal, hogy forduljanak az Illyés Alapítványhoz segítségért. 
A leltárkönyvek beszerzése folyamatban van. 
 
Dr. Füzes Endre elnök:  Az albertirsai házzal kapcsolatban a polgármesterük 
keresse meg egy levélben az SZNM -ot akik véleményezik, indokolt esetben a 
KÖH védetté nyilváníthatja. 
 
Jakabné Heller Anna:  A múzeumpedagógia lényegét fejti ki, amely a 
következı generáció nevelését segíti elı. Ennek gyakorlójaként kérne ehhez 
segítséget. 
 
T. Dr. Bereczki Ibolya: Április 1.-tıl képzık-képzése programot indítják az 
SZNM-ban, foglalkozásokon keresztül nyújtanak segítséget a múzeum-
pedagógusaik. Erre lehet majd jelentkezni. 
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Dr. Füzes Endre: Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a  2004. évi 
munkatervet. 
Szavazás : jelenlévık ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 
elfogadták a Szövetség 2004. évi munkatervét. Ezt a  Határozatok könyvébe  
5/2004. számon  vezetik be. 
 
Egyebek: 
 
Dr. Szőcs Ernı: Biztosítási szakterületrıl, javasolja a nem önkormányzati 
fenntartású tájházak tulajdonosainak, hogy a Szövetségen keresztül kössenek 
biztosítást . A biztosítási összeg egy mőtárgy ellopása esetén  az újra elıállítás 
költsége. 
 
Dr. Füzes Endre: A múzeumi törvény hatálya alatt álló tájházak védelemben 
részesülnek. 
Több hozzászólás nincs. 
Megköszöni a Szablyár Péter és az elnökség munkáját, Hegedősné Majnár 
Mártának az Országos Találkozó megszervezésében és lebonyolításában nyújtott 
segítségét, az SZNM vezetıségének  folyamatos támogatását. Több napirendi 
pont nem lévén a Közgyőlést bezárja.  

Kmf. 
 
 
Szentendre, 2004. február 28. 
 
Jegyzıkönyvvezetı : 

Vargáné Dócs Valéria s.k. 
 
Hitelesítık: 

Hegedüsné Majnár Márta s.k. 
       Dr. Szőcs Ernı s.k. 
 

 
Regisztráció
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A Tájházszövetség elnökségének beszámolója a 2004. február 28-i 
közgyőlésen 

 
Tisztelt Közgyőlés, Elnök Úr, Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! 
 
A Tájház Szövetség 3 hónappal ezelıtt tartotta elsı közgyőlését Noszvajon. 
Alapszabályunk ugyanis elıírja, hogy évente egy alkalommal beszámoljunk 
tevékenységünkrıl. Az eltelt rövid idı szükségtelenné teszi az ott elhangzottak 
megismétlését, most inkább a 2003-as év tényszerő értékelésérıl, ill. jelenünkrıl 
és a terveinkben körvonalazott jövınkrıl szeretnék számot adni. 
 
A noszvaji beszámolómhoz egyetlen kérdésben szeretnék röviden visszatérni, 
mintegy magyarázatot adva arra, hogy most miért én állok itt a Közgyőlés elıtt. 
A Szövetség múlt évi anyagi ellehetetlenülése miatt akkor arról tájékoztattam 
Önöket, hogy ügyvezetı elnöki megbízatásomról lemondok, de a mostani 
közgyőlésig viszem az ügyeket és a 2003-as év  pénzügyi  zárását befejezem. 
 
Annak ellenére, hogy noszvaji beszámolómmal nem kívántam dramatizálni a 
helyzetet, távozásom bejelentésével senkit nem akartam revolverezni, a sikeres 
országos találkozó után mégis megmozdult valami, a Szövetség jövıjéért 
felelısséget érzı tényezık felismerték a helyzetet és elindultak felénk, hogy 
segítsenek. Ebbe az akcióba – szervezetünk gyökereihez méltóan – népmesei 
elemek is vegyültek: úgy, ahogy a mesében a legkisebb fiú úgy indult neki 
elnökségi tagunk Vargáné Dócs Valéria  szövetségünk helyzetét bemutató 
levelével Hiller István nemzeti kulturális örökség miniszterünknek, aki – megint 
mint a mesében – vette a problémát, és miniszteri keretébıl mentıövet dobott 
felénk, immár  minisztériuma által a harmadikat. Ami ennél is örvendetesebb 
volt számunkra, részletes tájékoztatást kért a szakfelügyelettıl, mintegy 
szakvéleményt rövid és középtávú terveinkrıl, mozgásterünkrıl. Ez a kedvezı 
fordulat, a noszvaji találkozó sikere és a tagságunk felıl érkezı pozitív 
impulzusok vezettek el szándékom megváltoztatásához. Negyven éve 
foglalkozom barlangok kutatásával, tíz éve egy tájházi álom  megvalósításával 
és mőködtetésével. Egy éve a Tájház Szövetség felépítésével. Ennek az 
összességében 51 évnek a kudarcai és néha-néha felbukkanó sikerei szorítottak 
rá, hogy ezt a harmadik harmadot se adjam fel. De ez csak a szándék: a 
korlátaim és lehetıségeim nem változtak, a Szövetség pénzügyi helyzetének 
rendezıdése megkezdıdött, de számláink egy része még kiegyenlítetlen, ahogy 
majd a 2003. évi mérlegben látni fogják. 
 
E rövid  kitérı után szeretném bemutatni és értékelni a 2003-as évet. 
 
Szövetségünket a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Bíróság 2003. február 10-én 
vette nyilvántartásba közhasznú társadalmi szervezetként, ennek következtében 
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a civil szervezetek SZJA 1+1 %-ból történı támogatásból egyenlıre nem 
részesülhetünk. 
Az alakuló közgyőlésen 2002. november 28-án  megválasztott Elnökség 
decemberre kialakította munkarendjét, és a 2003 évben megtartott 4+1 elnökségi 
ülésen alapszabályszerően mőködött. Az elnökségi üléseket az ország különbözı 
pontjain tartottuk, Szentendrétıl Gyırön, Jósvafın, Mindszenten, Noszvajon át 
Szentendréig, egy évre elıre meghatározott idıpontokban, elızetesen 
megküldött napirendek alapján. Azzal, hogy egy-egy elnökségi tag egy-egy 
statisztikai régiót képvisel, az elnökség tevékenysége nagyjából az egész ország 
területét lefedi. Dr. Danter Izabella személyében kitőnı partnert találtunk a 
határokon túli – esetében a szlovákiai – magyar nyelvterületi tájházak 
képviseletére. Néhány elnökségi tagunk – valószínőleg egyéb elfoglaltsága miatt 
– érdemben nem tudott bekapcsolódni az elnökség munkájába, ezért helyükre új 
elnökségi tagok választását javasoljuk a késıbbiekben. 
 
A Felügyelı Bizottság tagjait rendszeresen meghívtuk elnökségi üléseinkre és 
rendezvényeinkre, hogy jogosítványaikat már a döntések elıkészítése és 
meghozatala fázisában is érvényesíthessék. Észrevételeikkel, tanácsaikkal 
folyamatosan segítették munkánkat, amiért e helyen is köszönetet mondunk. 
 
A Szövetség taglétszáma lassan emelkedett: az elsı félév végére 20 jogi és 40 
egyéni tagunk, az év végén 36 jogi és 52 egyéni tagunk volt. Jelenleg 39 jogi és 
58 egyéni tagunk van. Jogi tagjaink 13 megyébıl, egyéni tagjaink 15 megyébıl 
verbuválódtak. Legtöbb (7) jogi tagunk Borsod-Abauj-Zemplén megyébıl, 
legtöbb egyéni tagunk Pest megyében van. 
 
A fokozatos szervezı tevékenységgel szeretnénk elérni, hogy 2005-re a 300-320 
hazai és 100-150 határainkon túli – magyar nyelvterületi - tájház 50 %-a, 2006-
ra 75 %-a tagja legyen a Szövetségnek, de adatbázis mélységő információval 
valamennyi létezı tájházról rendelkezzünk; 
 
A regionális- és határainkon túli területek területi szervezeteinket operatív, 
önszervezı központokká kívánjuk fejleszteni 2006-ig, szorosan együttmőködve 
a területen tevékenykedı múzeumi-, közmővelıdési- és örökségvédelmi 
szervezetekkel és szakemberekkel. 
 
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal regionális irodáival szorosabbra kívánjuk 
főzni kapcsolatainkat. Elsı kézzel fogható eredménye volt, hogy több, mint tíz 
munkatársuk vett részt Országos találkozónkon. Ennek a kiépített hálózatnak a 
segítségével a mindennapi problémák megoldásához kívánunk operatív 
segítséget nyújtani tagjainknak. A KÖH elnöki iroda segítségével a mőemlékek 
és régészeti örökségünk védelmével kapcsolatos alapinformációkkal kapcsolatos 
tájékoztatót tudtunk tagjaink rendelkezésére bocsátani. Köszönjük a segítséget. 
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Alapszabályunk szerint a Szövetség induló vagyonát az elsı évben befizetett 
tagdíjak összessége adja, ebbıl év végéig 598 ezer Ft győlt össze. Az elnökség 
úgy döntött, hogy a tagdíj emelését ebben az évben nem javasolja a 
Közgyőlésnek, annak ellenére, hogy a költségek növekedése elkerülhetetlen. 
Tagdíjaink nagyságáról megoszlanak a vélemények. Megítélésem szerint az 
egyéni tagdíjak méltányosak  (egy olcsóbb színházjegy ára), hiszen az a négy 
hírlevél elıállításának önköltségét és postaköltségét éppen fedezik. Az 
intézmények által fizetett jogi tagdíj a hasonló szervezetek jogi tagdíjainak 
töredéke. Tagságunk heterogenitása következtében van, akinek ez sok, 
másoknak nem okoz megoldhatatlan problémát kifizetése. 
 
Az elsı év tapasztalatai alapján megállapíthattuk, hogy a tagdíjbevételek a 
nagyon visszafogott kiadások 20-25 %-át tudják csak fedezni, egyéb additív 
források nélkül tevékenységünk nem finanszírozható. Ezek a források azonban 
csak pályázatok útján szerezhetık meg, igen változó eséllyel. A pályázatok 
elbírálására a II. negyedévtıl kerül sor, a pályázott összeg 30-40 %-át az 
értesítéstıl számított 2-3 hónap múltán utalják át. Ennek az utólagos 
finanszírozásnak a másik nagy hátránya az, hogy a feszes pénzügyi lehetıségek 
között megszervezett rendezvények költségeit megelılegezve utólag kell a 
megítélt összegnek megfelelı összetételő és összegő számlákat produkálni. Ez 
sok esetben szinte lehetetlen! 
 
A 2003. év tervezett és tényleges kiadásait és bevételeit foglalja össze a 
kivetített táblázat. Ebbıl látható, hogy a bevételek a tervezett 27 %-át, a 
kiadások 34,5 %-át érték el. 
A Szövetségnek materiális javai nincsenek, egy eddig bérleti díj fizetése nélkül 
rendelkezésünkre bocsátott önkormányzati tulajdonú helyiség, néhány 
kölcsönzött bútor, számítógép, nyomtató és egy bérelt postafiók jelentik 
mőködési feltételeinket. 
2004-évi költségvetési támogatás-pályázatunkban néhány alapvetı eszköz (pl. 
másológép) beszerzését is tervbe vettük, részben költségeink csökkentése, 
részben mindennapi munkánk racionalizálása érdekében. 
 
Az alakulásunkkor elhatározott Tájházi Hírlevél négy alkalommal jelent meg 
2003-ban, bemutatva jól mőködı tájházakat, a házak fenntartásával, 
karbantartásával, a győjtemények védelmével, gondozásával, pályázati 
lehetıségekkel kapcsolatos tudnivalókat. A negyedik füzet – amely a noszvaji 
Országos találkozó eseményeit és elıadásait tartalmazza – már abban a 
céljainkhoz méltó külsıben jelent meg, ahogy azt a továbbiakban is szeretnénk. 
Ez a kiadvány már ISSN számmal rendelkezı, országosan regisztrált periodika. 
A további füzetek kiadásának támogatására pályázatot nyújtottunk be a nemzeti 
Kulturális Alapprogram Múzeumi Kollégiumának periodika pályázatára. A 
füzetek olvashatók a SZNM skanzen.hu és a museum.hu felületén díjtalanul 
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rendelkezésünkre bocsátott tájházszövetségi honlapon. Felmerült a hírlevél 
kizárólag elektronikus formában történı megjelenítése is. Jelenleg a jogi 
tagjaink 70 %-a, egyéni tagjaink 35 %-a rendelkezik Internet hozzáféréssel. 
Amennyiben sikerül a források biztosítása, mindkét megjelenési formát 
fenntartjuk.  
 
Törekedtünk tevékenységünk megismertetésére, Szövetségünk ismertté tételére. 
Több publikáció jelent meg a MÚZEUMI HÍRLEVÉL,  az ÖRÖKSÉG-
VÉDELEM, a szentendrei TÉKA, néhány megyei és országos napilap, legutóbb 
a Neue Zeitung német nyelvő napilap  hasábjain. 
 
A 2003. évben kiírt „Év tájháza” pályázat eredménytelenül zárult, senki nem 
nyújtott be pályázatot. A Hírlevélben rendre bemutatkozó tájházakkal egymás 
eredményeinek megismertetésén és ötletek adásán túl az is a célunk, hogy 
mindenki elhelyezhesse saját intézményét a hazai mezınyben, egy viszonyítási 
alaphoz jusson. Az „Év tájháza” pályázatot ez évben újra kiírjuk, bízva abban, 
hogy nagyobb érdeklıdést fog kiváltani, mint az elmúlt évben. 
 
A határainkon túli magyar nyelvterületi tájházak bekapcsolódásának könnyítését 
és meggyorsítását úgy próbáltuk elısegíteni, hogy tagdíjaik finanszírozását 
kértük a Határainkon Túli Magyarok Hivatalától. A Hivatal elnökétıl érkezett 
elutasító válasz azt javasolta, hogy az érintett intézmények és magánszemélyek 
hozzanak létre önálló regionális szervezeteket és így folyamodjanak 
támogatásért az Illyés Közalapítványhoz. E helyrıl is köszönjük a konstruktív 
javaslatot! 
 
A legszerényebb eredményt a regionális fórumok szervezése terén értük el, 
annak ellenére, hogy a mindszenti és pozsonyi rendezvények bebizonyították 
ezek létjogosultságát, értelmét. A területen mőködı múzeumi, örökségvédelmi 
és közmővelıdési szervezetek képviselıinek meghívása, szakmai információi és 
a velük folytatott beszélgetések egyértelmően céljainkat szolgálják, ezért ezek 
szervezését továbbra is rendkívül fontosnak tartjuk. 
 
Izgalommal készültünk elsı országos találkozónk megrendezésére. A szerencsés 
helyszínválasztás és Hegedüsné Majnár Márta elnökségi tagunk kitőnı szervezı 
munkájának köszönhetıen igazi otthont találtunk a közel 100 fı részvételével 
létrejött rendezvényünknek. Elıadóink között köszönthettük Dr. Szabó Imre 
országgyőlési képviselıt, Eger polgármesterét, Dr. Fejérdy Tamást a KÖH 
alelnökét, Sisa Bélát a KÖH programigazgatóját, Dr. Cseri Miklós fıigazgatót, 
Hídvéginé Molnár Juditot, a Magyar Turizmus Rt. regionális irodájának 
igazgatóját, Sisa Béla programigazgatót, Devescovi József faanyag-védelmi 
szakértıt, Káldy Máriát és Borbás Pétert, a SZNM munkatársait, Dr. Kücsán 
József igazgató urat Sopronból. A Felügyelı Bizottság jelentését Dr. T. Bereczki 
Ibolya fıigazgatóhelyettes asszony ismertette.  A felkért elıadók kiváló 
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elıadásaiért, a helyiek vendégszeretetéért és a környék tájházainak kedves 
fogadtatásáért ezúton is köszönetet mondok. 
 
Az elnökség ez év januári ülésén hozott döntés értelmében a II. országos 
találkozónkat korábban, 2003. szeptember 17-18-19-én kell megszervezni, a 
múlt évihez hasonló színvonalas szakmai programmal és tájházak 
felkeresésével, szakmai-baráti találkozókkal. A találkozó helyszínét még 
keressük, több intézmény is jelezte fogadó szándékát. A rendezvény 
költségeinek részbeni finanszírozására pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti 
Kulturális Alapprogram Közmővelıdési Kollégiumához. 
 
Tagjaink szakmai képzése és továbbképzése érdekében „Tájházi mőhely” 
címmel programsorozatot indítottunk a  Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának segítségével. Ennek keretében az 
elsı képzési nap 2004. február 13-án sikeresen lezajlott 30 fı részvételével, Dr 
Cseri Miklós, Dr. Bereczki Ibolya, Dr. Kemecsi Lajos és Sz. Gombás Ágnes 
élvezetes elıadásait és gyakorlati tanácsait hallgatva; a mőködési engedély 
megszerzésétıl a leltározás rejtelmein át  a mőtárgy védelem legalapvetıbb 
fogásaiig. 
A következı foglalkozás 2004. április 23-án lesz. Témája a tájházak 
berendezése, átrendezése, a kiállítás építés mesterfogásai lesz. 
Az elsı félév utolsó foglalkozása 2004. júniusában Mezıkövesden lesz a 
pályázatkészítés, reklám-propaganda tevékenység, az információ-tájékoztatás, 
kiadványok témakörében, különös tekintettel az EU csatlakozás lehetıségeire és 
következményeire. 
Külön jelentıséget ad ennek a SAPARD program keretében kiírt új pályázat, 
amelynek tárgya a „falufejlesztés és felújítás, a vidék tárgyi és szellemi 
örökségének védelme és megırzése támogatása”. Ez az elsı olyan pályázat, 
amelybe a tájházak színvonalas megújítása, infrastruktúrájuk fejlesztése is 
belefér, a főtési- és  vagyonvédelmi rendszerektıl a települési monográfiákig. A 
pályázati feltételek természetesen szigorúak, de nem teljesíthetetlenek. Ehhez 
szeretnénk szakmai, módszertani segítséget nyújtani. 
 
2003. tavaszán vettünk részt elıször a Múzeumok majálisa 
rendezvénysorozatán. Ez a népünnepély igen kedvezı helyszínnek bizonyult a 
Szövetség ismertté tételére. Idei megjelenésünkkor szeretnénk úgy 
megszervezni, hogy vállalkozó tagjaink önálló bemutatkozási lehetıséghez 
jussanak és reklám-propaganda anyagaikat eljuttathassák a látogatókhoz. A nagy 
látogatószám miatt ez anyagi áldozatokkal is jár, de valószínőleg hosszabb távon 
ez a befektetés megtérül. 
 
Tovább kívánjuk folytatni az adatgyőjtés a tájházak adatbázisának mind 
teljesebbé tételére, szorosan együttmőködve a SZNM-mal és a KÖH-lal. 
Meggyızıdésünk, hogy érdemi érdekképviseleti munkát csak akkor tudunk 
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végezni, ha a tájházakról közel naprakész és szükség szerint csoportosítható , 
érvelésre alkalmas adatokkal rendelkezünk. 
 
Folytatni szeretnénk a tájházak könnyebb „megtalálását” biztosító jelrendszer 
(logó) elterjesztését. Ebben az évben azokra a táblákra koncentrálunk, amelyek a 
települések közigazgatási határain felállított „köszöntı” táblákon, ill. az 
önkormányzati kezeléső belterületi utakon lennének kihelyezhetık. Ezek 
kihelyezésének engedélyezése önkormányzati hatáskörő, ezért egyszerően 
megléphetık. Néhány tagunk házára már felkerült a Tájházszövetség tagja tábla, 
az egyre ismertebbé váló logónkkal. 
 
Szeretnénk elısegíteni a tájházak belsı információs rendszereinek 
(idegennyelvő vezetık, prospektusok, szórólapok) fejlesztését. A tájházak 
vendégforgalmi szerepének növekedésével elkerülhetetlenné válik, hogy 
házainkban idegen nyelvő anyagok tájékoztassák a látogatókat, és ennek egy 
minimum szintjét még ebben az évben elérjük. Jó volt látni azt az örömöt, 
amikor a jósvafıi tájházban egy lengyel nyelvő vezetıt adhattam egy lengyel 
házaspár kezébe. Azonnal megbecsült vendégnek érezték magukat, akiket szó 
szerint  vártak. 
 
Módszertani és gyakorlati segítséget kívánunk nyújtani a tájházak megoldatlan 
vagyon- és tőzvédelmi valamint akadálymentesítési kérdéseinek 
megoldásához, azok elıkészítéséhez, engedélyeztetéséhez és kivitelezéséhez, 
beleértve egy létrehozandó kollektív biztosítási rendszer kiépítését. 
Ez utóbbival kapcsolatos elsı felhívás a Tájházi Hírlevél 2003/4. füzetében már 
meg is jelent. 
 
Operatív kapcsolattartásra törekszünk azokkal a  fıhatóságokkal, szakmai társ-
szervezetekkel (SZNM, NKÖM, KÖH, az Országgyőlés Civil Irodája Magyar 
Turizmus Rt, Határon Túli Magyarok Hivatala, Pulszky Társaság,  Honismereti 
Szövetség), amelyektıl munkánkhoz segítséget, támogatást remélünk. 
 
 
A Szövetség regisztráltatta magát a Nemzeti Civil Alapprogramban, amelynek 
elektori győlésébe Vargáné Dócs Valéria elnökségi tagunkat delegáltuk.  
 
Sajnos csak utólag értesültünk a Herman Ottó Múzeum és a Néprajzi Múzeum 
2003.november 3-4-i mezıkövesdi konferenciájáról, ahol egy külön elıadás 
blokk foglalkozott a „tájmúzeumi szerepkör” kérdéseivel. Megtisztelınek 
tartottuk volna, ha meghívnak erre a tanácskozásra, már csak azért is, hogy 
tovább adhassuk az ott elhangzottakat. 
 
Lord Mancroft szerint egy beszéd olyan, mint a szerelmi viszony. „Bármelyik 
ostoba el tudja kezdeni, de a befejezés komoly hozzáértést igényel.” 
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Ennek az intelemnek a szellemében szeretném befejezni beszámolómat, 
összefoglalva legfontosabb teendıinket. A Szövetség elsı éve az útkereséssel 
telt el, de ez nem volt hiábavaló. Ennek a heterogén, szétszórt, változó 
színvonalú kulturális örökségnek a kereteit kívánjuk megerısíteni, hogy ez a 
többet nem reprodukálható vagyon megırizhetı, karbantartható és bemutatható 
legyen. Maximálisan egyetértünk a múzeumi törvényben megfogalmazott 
szigorú szakmai követelményrendszerrel, de mindez csak írott malaszt marad, 
ha a végrehajthatóság szakmai és pénzügyi feltételrendszere csak délibábként 
lebeg a magyarországi tájházak felett. A Szövetség ennek az ellentmondásnak a 
feloldásában, a közös feladatok megfogalmazásában és a döntéshozók számára 
történı tolmácsolásban kíván érdemben  részt venni, szervezett, a kölcsönös 
elınyökre épülı együttmőködés keretei között. A hazai tájház mozgalmat 
szeretnénk kimozdítani az önkéntes, alulfinanszírozott lelkes amatırök 
fogcsikorgatva vívott mindennapi küzdelmébıl a társadalmi szinten erkölcsileg 
és anyagilag elismert közmővelıdési, honismereti, vendégforgalmi hátterő 
kulturális szolgáltatás szférájába.  
 
Tisztelt Közgyőlés! Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Köszönöm, hogy 
meghallgattak! 
 

Szablyár Péter 
 

 
 

A közgyőlés szünetében
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A Magyarországi Tájházak Szövetségének 2003. évi pénzügyi 
tervének teljesülése 

 
Sor-
szám 

Költség elem 2003 évi terv 
eFt 

2003.évi tény 
eFt 

Terv/tény 
% 

1. Bevételek 6.300 1.698 27 

1.1 
Rendszeres 
bevételek 

4.300 1.598 37 

1.1.1 
Tagdíj 150x10e= 

1.500 
30x1.5e= 45 

598 38 

1.1.2 
Kormányzati 

támogatás 
2.755 1.000 36 

1.2 
Eseti bevételek 

(pályázatok) 
2.000 100 5 

2. Kiadások 6.300  34,5 
2.1 Belföldi kiadások 6.150  34,5 

2.1.1 
Mőködési 
költségek 

2.180 1.950 73 

2.1.1.1 Könyvelés 280 150 40,3 

2.1.1.2 
Ügyviteli 
költségek 

1.800 1.800 83 

2.1.1.3 
Iroda fenntartási 

kg. (főt., vil., tak.) 
100 0 0 

2.1.2 Egyéb költségek 1.270 740 58 

2.1.2.1 
Telefon+Internet+ 

fax 
240 45 18 

2.1.2.2 Posta 70 80 114 

2.1.2.3 
Tájházi Hírlevél 

szerk.+kiadás 
500 112 22 

2.1.2.4 Rezsi 100 199 199 
2.1.2.5 Gk. használat  360 197 54 
2.1.3 Eseti kiadások 2.700 107 4 

 
Eseti megbízási 

díjak 
500 0 0 

2.1.3.1 
Éves szakmai 

találkozó 
1.500 107 7 

2.1.3.2 

Beszerzések 
(számítógép, 

másoló, 
üzenetrögzítı) 

500 0 0 

2.1.3.3 Konferenciák 200 0 0 
2.2 Külföldi kiadások 150 0 0 
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A Magyarországi Tájházak Szövetségének költségvetési 
elıirányzatai 2004. évre 

 
 2003.évi 

tény (eFt) 
2004. évi 
terv (eFt) 

Kiadások   
Személyi juttatások 24 0 
Járulékok   
ebbıl:Tb járulék 0 0 
ebbıl : munkaadói 
járulék 0 0 

Dologi  és egyéb 
kiadások   

anyag és készl. 
beszerzések 46 350 

szolgáltatások 1.800 1.800 
közüzemi díjak 0 120 
szállítás, utazás 197 250 
telefon, posta 125 200 
egyéb folyó kiadás 168 200 
egyéb kiadások 0 1.000 
Kiadások összesen 2.336 3.920 

Bevételek   
Tagdíjbevételek 600 750 
Alaptev. mők. 
bevételei 0 120 

Pályázat útján 
elnyert támogatások 1.100 3.050 

Bevételek összesen: 1.700 3.920 
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A  Magyarországi Tájházak Szövetsége Felügyelı Bizottságának  
beszámolója a Szövetség 2004. február 28-i közgyőlésére 

 
Jelen beszámolót a Szövetség alapszabálya VI. fejezet 6.3 pontjának 
megfelelıen állítottuk össze. 
 
A FB feladat- és hatásköre alapján a Szövetség alapszabályszerő mőködését, 
gazdálkodását és céljainak megvalósulását kellett vizsgálnunk. 
A Tájházszövetség elsı éve a szervezeti mőködés feltételeinek megteremtésével, 
a szervezet ismertté tételével és taglétszámának növelésével telt el. Az FB tagjai 
rendszeresen részt vettek az Elnökség ülésein és ezen túlmenıen is tájékozódtak 
a Szövetség munkájáról. Ezen személyes tapasztalatok és írásbeli információk 
alapján megállapítható, hogy az alapszabály szerinti mőködés az eltelt 
idıszakban biztosított volt. 
 
Az elnökségi ülésekre rendszeresen készített – a Szövetség pillanatnyi pénzügyi 
helyzetét bemutató – dokumentumok alapján megállapítható volt, hogy a 
Szövetség folyamatosan forráshiánnyal küzd, a havi néhány új belépı és a 
taglétszám 57 %-át kitevı egyéni tagok által fizetett tagdíjak összességében nem 
tudták fedezni a költségeket. A Szövetség 2003. második félévére jelentıs 
veszteséget halmozott fel, a mőködéshez szükséges likviditást az ügyvezetı 
elnök mőködési kölcsöne biztosította, aki jelezte, hogy ezt hosszabb távon nem 
tudja folytatni.. A noszvaji – 2003. november 8-i Közgyőlést követıen a SZNM 
szakfelügyelete kezdeményezésére akció indult a Szövetség anyagi helyzetének 
rendezésére, amely a NKÖM , ill. Hiller István miniszter úr személyes 
intézkedése útján megkezdıdött. Az utólagos finanszírozás, ill. ezek elszámolási 
nehézségei hosszabb átfutási idıt igényelnek. Ez a folyamat jelenleg is tart, de 
remény van rá, hogy az elsı negyedév végére lezárul. 
 
A gazdálkodás helyzetét vizsgálva megállapítottuk, hogy a hiány mértéke 2003.  
december 31-re elérte az 1.371 eFT-ot, a Szövetség bankszámláján akkor 70 eFt 
volt.  
 
A kitőzött célok megvalósulásával kapcsolatban az alábbiakat állapítottuk meg: 
 

- a szervezet-fejlesztési célokat csak részben sikerült elérni; a 150 tervezett 
jogi taggal szemben mindössze 39, a tervezett 30 egyéni taggal szemben 
56 tagunk van jelenleg (ezek közül több tájházakat képvisel, de anyagi 
okokból ezt a tagsági formát választotta), 

- .a regionális szervezeti forma kialakításának döntését csak részben 
követte a megvalósulás (két regionális tanácskozás valósult meg); 

- a Tájházi Hírlevél negyedévenként rendszeresen megjelent, elektronikus 
változata a SZNM honlapján és a museum.hu-n létrehozott 
tájházszövetségi önálló honlapon olvasható; 
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- az UTAZÁS 2003 és a Múzeumi majális rendezvényein való részvétel, a 
napi- és szakmai sajtóban való megjelenés nagyban segítette a Szövetség 
ismertebbé tételét; 

- az „Év tájháza” pályázatra egyetlen pályamő sem érkezett, ez sajnálatos!; 
- az országos találkozó megszervezése jól szolgálta a szövetség 

célkitőzéseit, rendszeressé tétele a tájház-mozgalom kiteljesedéséhez 
vezethet. 

 
A Felügyelı Bizottság a jövıre nézve szükségesnek tartja, hogy a Szövetség 
mőködéséhez szükséges források idıarányosan rendelkezésre álljanak. A 
személyi mőködési kölcsönök gyakorlata a továbbiakban kerülendı 
Összefoglalva: a Felügyelı Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy az 
Elnökség beszámolóját fogadja el. 

 

 
 

A közgyőlés szünetében 
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MAGYARORSZÁGI  TÁJHÁZAK  SZÖVETSÉGE 

 

 
KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA a 2003.évrıl 
 

A Magyarországi Tájházak Szövetségét a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei 
bíróság Pk.63.434/2002-02. számon 2003. február 10.  napjától közhasznú 
szervezetnek minısítette és vette nyilvántartásba. 
 

1. Beszámoló a közhasznú tevékenységrıl 
 

A Szövetség egyéni és jogi tagjai 
 

- a hazai tájház hálózat létesítése, fenntartása, győjteményeinek 
gyarapítása és védelme útján szolgálták a nevelés, oktatás, a 
képességfejlesztés és ismeretterjesztés céljait az ország területén és 
a határain túl; 

- A tájházak közösségi funkcióinak bıvítésével ezen intézmények 
fokozatosan  a honismereti és helytörténeti tevékenység központ-
jaivá váltak; 

- A tájházak építményeik és környezetük védelmével és 
megırzésével meghatározó példáivá válhattak  a mőemlékek, 
védett településrészek  értékeinek megırzésének és a vendég-
forgalom szolgálatába állításának; 

 
A Szövetség 
 

- Tájházi Hírlevél címő – évente négy alkalommal megjelenı – 
kiadványával rendszeresen tájékoztatta tagjait, és a világháló 
segítségével az érdeklıdıket  a szakterület újdonságairól, a szakmai 
kérdésektıl a pályázati lehetıségekig; 

- országos találkozójával lehetıséget teremtett tagjai szakmai 
továbbképzésére és személyes kapcsolataik fejlesztésére, 

- regionális találkozókkal az egyes régiók képviselıinek biztosított 
szakmai fórumot; 

- a szakmai és felügyeleti szervekkel-szervezetekkel (NKÖM, KÖH, 
NKA, Turizmus Rt., Civil Alapprogram, Határon Túli Magyarok 
Hivatala, Regionális Idegenforgalmi Bizottságok, Megyei Múzeumi 
Szervezetek) fokozatosan kiépített kapcsolatrendszerrel megte-
remtette az érdekképviseleti munka alapját. 

- egy adatbázis összeállításának megkezdésével a hatékony 
érdekképviselet alapjait kezdte lerakni. 
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2. A fentiekben részletezett közhasznú tevékenységek kiadásaihoz 2003-
évben a Szövetség  

 
- A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától mőködési 

támogatásként 1.000 eFt-t, 
- Az I. Országos Találkozó és Közgyőlés (Noszvaj) 

megrendezéséhez a SZNM-tól 580 eFt-t; 
- Az I. Országos Találkozó megrendezéséhez a Mővészeti és 

Szabadmővelıdési Alapítványtól 100 eFt-t nyert el. 
 

3. A Szövetség vezetı tisztségviselıi részére a Szövetségtıl 2003. évben 
kifizetés nem történt. A Szövetségnél munkaviszonyban senki nem 
állt. 

 
Jósvafı, 2004. február 17. 

Dr. Füzes Endre  Szablyár Péter  
           elnök        ügyv. elnök 

 
 
 

A Tájházszövetség közhasznú egyszerősített 
éves beszámolójának mérlege 2003. év 

 
 Tárgyév eFt 

A. Befektetett eszközök 0 
B .Forgóeszközök 656 
      II.Követelések 586 
      IV.Pénzeszközök 70 
C. Aktív idıbeli elhatárolások 0 
ESZKÖZÖK /AKTÍVÁK/ ÖSSZESEN 656 

  
D. Saját tıke -773 
      I.Induló tıke 598 
      V.Tárgyévi eredmény 
alaptevékenységbıl 

-1371 

E. Céltartalékok 0 
F. Kötelezettségek 1429 
      II.Rövid lejáratú kötelezettségek 1429 
G. Passzív idıbeli elhatárolások 0 
FORRÁSOK /PASSZÍVÁK/ 
ÖSSZESEN 

656 
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A Tájházszövetség közhasznú egyszerősített 
éves beszámolójának eredmény-kimutatása 

2003. év 
 

 Tárgyév eFt 
A. Összes közhasznú tevékenység 
bevétele 

1267 

      2.Pályázati úton elnyert támoga-
tás 

500 

      3.Közhasznú tevékenységbıl 
származó bevétel 

159 

      5.Egyéb bevétel 608 
B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 
C. Összes bevétel 1267 
D. Közhasznú tevékenység 
ráfordításai 

2638 

      1.Anyagjellegő ráfordítások 2614 
      2.Személyi jellegő ráfordítások 24 
E. Vállalkozási tevékenység ráfor-

dításai 
0 

F. Összes ráfordítás 2638 
J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ 
EREDMÉNY 

-1371 

 

 
 

A Néprajzi látványtárban 
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A Tájházszövetség 2004. évi munkaterve 
 
 

1. Elnökségi ülések: 
 

- 2004. január 28. Szentendre (SZNM) 
- 2004. április 21. Békéscsaba 
- 2004. július 20.  Fertıhomok 
- 2004. szeptember 17. Az Országos találkozó helyszíne 
- 2004. december 1. Himesháza 

 
2. Közgyőlés 2004. február 28-án a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban 
 
3. Részvétel a Múzeumi Majális rendezvényén, tájházak bemutatkozása 
 
4. A II. országos találkozó  megszervezése és lebonyolítása 
 
5. Az egyesület regionális és nemzetiségi szervezeteinek megerısítése, belsı 

kapcsolatrendszerük kialakítása 
 

Regionális és nemzetiségi fórumok szervezése: 
 

• Észak-Dunántúli fórum; 
• Nyugat-Dunántúli fórum; 
• Dél-Dunántúli  fórum; 
• Közép-magyarországi fórum; 
• Észak-Magyarországi fórum; 
• Észak-kelet Magyarországi fórum 
• Dél-alföldi fórum; 
• Német nemzetiségi  tájházak fóruma; 
• Szlovák tájházak találkozója; 

 
 

6. Az egyesület határokon túli szervezeteinek további kiépítése, mőködtetése 
- Kelet-Szlovákiai regionális találkozó (Fülek vagy Rozsnyó); 
- Szlovákiai tájházi mőhely (szakmai továbbképzés); 
- Vajdasági regionális találkozó szervezése; 
- Kárpátaljai regionális találkozó szervezése; 
 

7. Részvétel az UTAZÁS ’ 2004. Kiállításon , kapcsolatépítés a hazai és 
beutaztató idegenforgalmi szervezetekkel, RIB-okkal; 
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8. TÁJHÁZI Hírlevél szerkesztésének és kiadásának (4 alkalommal) 
folytatása 

 
9. Elektronikus elérhetıség és megjelenés a világhálón (skanzen.hu és 

muzeum.hu; muzeum.hu/tajhazszovetseg honlapokon); 
 

10. A magyarországi tájházak adatbázisának továbbépítése (együttmőködve a 
SZNM-mal és a KÖH-lal) 

 
11. A magyarországi tájházak egységes logojának terjesztése, a helyi és 

közúti kihelyezés feltételeinek megteremtése, forrás-biztosítása, a 
kihelyezés megkezdése; 

 
12. Operatív kapcsolattartás a fıhatóságokkal, szakmai társ-szervezetekkel 

(SZNM, NKÖM, KÖH, Magyar Turizmus Rt, Határon Túli Magyarok 
Hivatala, Pulszky Társaság,  Honismereti Szövetség); 

 
13. Az „Év tájháza” pályázat kiírása és értékelése; 

 
14. Szaktanfolyamok, továbbképzések  szervezése (együttmőködve a SZNM-

mal és a KÖH-lal)) , a „Tájházi Mőhely” továbbképzı program keretében: 
 

- 2004. február 13.:  Regisztráltatás, mőködési engedély megszerzése, 
leltározás, mőtárgyvédelem; 

- 2004. április 23.: Tájházak berendezése, átrendezése, a kiállítás 
építés mesterfogásai; 

- 2004. június: Pályázatkészítés, reklám-propaganda, informá-
ció-tájékoztatás, kiadványok 
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A Tájházszövetség  taglétszámának alakulása és területi 
megoszlása 

 
A Tájházszövetségnek 2004. március 20-án 41 jogi és 60 egyéni tagja volt: 
 

Jogi tag szervezeteink megyénkénti megoszlása: 
 

Baranya megye 4 
Békés megye 4 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 8 
Budapest 1 
Csongrád megye 4 
Gyır-Sopron-Moson megye 1 
Hajdú-Bihar megye 2 
Heves megye 4 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 2 
Nógrád megye 1 
Pest megye 3 
Somogy megye 3 
Szabolcs-Szatmár- Bereg megye 4 
Összesen: 41 

 
 

Egyéni tagjaink megyénkénti megoszlása: 
 

Bácsa-Kiskun megye  1 
Baranya megye 3 
Békés megye 4 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 8 
Budapest 8 
Csongrád megye 4 
Hajdú-Bihar megye 6 
Heves megye 4 
Nógrád megye 2 
Pest megye 9 
Somogy megye 1 
Szabolcs-Szatmár- Bereg megye 1 
Vas megye 1 
Veszprém 3 
Szlovákia-Felvidék 5 
Összesen: 60 
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 „TÁJHÁZI  MŐHELY” 
a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban  

2004. február 13. 
 

A Tájházszövetség elnöksége a tagság igényeit szem elıtt tartva úgy döntött, 
hogy 2004-ben képzési programot indít a tájházak fenntartóit, üzemeltetıit 
legjobban érdeklı gyakorlati kérdésekrıl. A négy részesre tervezett program 
elsı képzési napja 2004. február 13-án volt a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban 
Szentendrén, amelyen 30 fı vett részt. 
 
A SZNM új Igazgatósági Épületének tanácstermében gyülekezı hallgatókat friss 
pogácsa és frissítık várták. A délelıtti elıadások sorát Dr. Cseri Miklós 
fıigazgató nyitotta, aki a tájházak helyét és szerepét körvonalazta a muzeális 
intézmények rendszerében. 
 
Ezt követıen Dr. T. Bereczki Ibolya fıigazgatóhelyettes „Tájház születik – Az 
elsı tárgytól az épület kiválasztásáig” címmel azokat a gyakorlati 
tapasztalatokat foglalta össze és illusztrálta gyakorlati példákkal, amely egy 
ilyen intézmény születésekor már hosszú távon befolyásolja és meghatározza 
annak jövıjét és hasznosulását. 
 
 
 

 
 

Gyakorlat a látványtárban 
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Dr. Vígh Annamária akadályoztatása miatt Dr. Cseri Miklós adott tájékoztatást a 
muzeális intézmények létesítésének jogi hátterérıl, ill. a mőködési engedélyek 
kiadásának feltételeirıl. Az ezzel kapcsolatban elhangzottakat az alábbiakban 
szó szerint idézzük: 
 
„A muzeális intézmények jogszabályi elıírásairól az 1997. évi CXL. törvény (a 
kulturális javak védelmérıl és a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közmővelıdésrıl) intézkedik. 
Eszerint bármely jogi vagy természetes személy alapíthat muzeális intézményt, 
ám ehhez, valamint más létezı intézmény muzeális intézménnyé 
nyilvánításához miniszteri engedély, ún. mőködési engedély szükséges. 
Mőködési engedély csak abban az esetben adható, ha az intézmény tulajdonosa, 
vagy fenntartója biztosítani tudja a folyamatos és rendeltetésszerő mőködéshez 
szükséges feltételeket. 

 
A mőködési engedély kiadására vonatkozó kérelmet az intézmény 
tulajdonosának, az erre a célra szolgáló adatlapon (Adatszolgáltatás és javaslat 
muzeális intézmény mőködési engedélyének kiadásához – vagy adatváltozások 
miatt történı megújításához) kell beterjeszteni a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatalba. A kérelmet a muzeológiai szakfelügyelet véleménye alapján a 
NKÖM Múzeumi osztálya bírálja el. Múzeumi mőködési engedélyt csak az az 
intézmény kaphat, amelynek teljes mőtárgyállományáról szakszerő muzeológiai 
nyilvántartás készült, illetve van saját – szakirányú felsıfokú végzettséggel 
rendelkezı – alkalmazottja, aki a győjteményi anyagot megadott határidın belül 
nyilvántartásba veszi, vagy saját szakember hiányában más múzeumi 
intézménnyel vagy muzeológussal a nyilvántartás elkészítésére megállapodást 
köt. (A muzeális intézmények nyilvántartási rendjét a 20/2002. (X.4.) NKÖM 
rendelet részletesen szabályozza.) 
 

 
 

Mőtárgyak leltározása, elıadı: Dr. Kemecsei Lajos 
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A hatályos kulturális szaktörvény a múzeum fogalmát pontosan meghatározza, 
ezáltal le is védi. A múzeum feladata a folyamatos győjtés, nyilvántartás, 
tudományos feldolgozás és kutatás, valamint a legkorszerőbb állományvédelmi 
elıírásokat alkalmazó ırzés és restaurálás, s a rábízott kulturális javak kiállítás 
és más formában történı közzététele. A felsorolt követelményeknek 
természetesen személyi (szakirányú egyetemi végzettséggel rendelkezı 
muzeológus, közmővelıdési szakember, restaurátor, könyvtáros és adattáros) és 
technikai (restaurátormőhely, raktárak, munkaszobák, fotólabor) feltételei 
vannak. Amennyiben egy muzeális intézmény nem felel meg ezen feltételeknek, 
alacsonyabb kategóriába kell sorolni; ilyen a közérdekő muzeális győjtemény és 
a közérdekő muzeális kiállítóhely. Ezekben az esetekben a mőködési engedély 
iránti kérelem beadását meg kell elızze a mőtárgyak mindenkori restaurálását 
biztosító együttmőködési szerzıdés megkötése egy felszerelt restaurátor 
mőhellyel és szakemberekkel rendelkezı múzeummal. 
 
A közérdekő muzeális győjtemény a kulturális javak egységes győjtési 
szempontok szerint létrejött, egységesen kezelt és ırzött, szabályozott módon 
nyilvántartott és dokumentált együttese. Ezek a győjtemények lehetnek 
helytörténeti, intézménytörténeti, személyekhez kötıdı győjtemények, 
tematikus szakgyőjtemények, vallási és egyháztörténeti győjtemények. A 
közérdekő muzeális kiállítóhely olyan, jelentısebb önálló győjteménnyel nem 
rendelkezı intézmény, amely jogosult a kulturális javak, régészeti lelıhelyek, 
valamint épületek, épületegyüttesek bemutatására. Ezek a kiállítóhelyek 
lehetnek személyhez, eseményhez, szervezethez vagy földrajzi ponthoz kötıdı 
emlékházak, emlékparkok, régészeti parkok, kastélyok, tájházak, galériák. 
 

 
 

Mőtárgy védelmi gyakorlat 
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A múzeum fogalomkörébe tartozó intézmények is többfélék lehetnek 
győjtıkörüket, illetve győjtıterületüket tekintve. Az országos múzeum átfogó, 
egy vagy több alaptudományra támaszkodó, szakterületén kiemelkedı 
jelentıségő győjteményt gondoz, és győjtıterülete – a BTM kivételével – az 
egész ország területére kiterjed. Az országos szakmúzeum szakterületén 
tudományos teljességre törekvı, jelentıs győjteményt gondoz, és győjtıterülete 
az egész országra kiterjed. A megyei múzeum összehangolja a megye területén 
tevékenykedı muzeális intézmények szakmai munkáját, győjteményi anyagában 
több muzeológiai szakág magas színvonalon képviselt és győjtıterülete az adott 
megye. A területi múzeum több múzeumi szakágat felölelı győjtıkörrel, egy, 
esetleg több önkormányzat területére kiterjedı győjtıkörrel rendelkezik; 
mőködhet a megyei múzeumi szervezet részeként, vagy önálló jogi személyként. 
A tematikus múzeum a kulturális javak egy meghatározott csoportját országos 
vagy korlátozott győjtıterülettel győjtı muzeális intézmény. 
 
Állami költségvetési támogatás kizárólag mőködési engedéllyel rendelkezı (a 
KÖH nyilvántartásában szereplı) muzeális intézménynek adható. 
 
A mőködési engedéllyel rendelkezı muzeális intézmények mőködésükrıl 
minden év január 31-ig, a 198/2001. (X. 19.) Korm. rendelet alapján, 
adatszolgáltatásra kötelezettek. A kérdıíveket a NKÖM küldi ki, majd összesíti 
a beérkezett adatokat. A kérdıív letölthetı a http:istar.nkom.hu weblapról is (A 
megjelenı menüpontnál nem a regisztrációt, hanem a letöltést kell választani, 
ahol az 1444-es szám alatt található a muzeális intézményekre vonakozó 
adatlap). 
 

 
 

Látogatás a galériában 
 
A mőködési engedély megújítása szükséges minden olyan esetben, amikor az 
intézmény mőködéi engedélyének adataiban változás történik: a muzeális 
intézmény telephelyének magváltozása, az intézmény elhelyezésére szolgáló 
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épület alapterületének jelentıs megváltozása, az intézmény tulajdonosának, 
vagy a tulajdonos közvetlen felügyeleti szervének megváltozása, az intézmény 
változtatni kíván győjtıterületén, győjtıkörén, az intézmény szakmai 
besorolásában változás állt be. Tehát a mőködési engedélyben foglaltak 
megváltoztatása csak a mőködési engedély módosításával lehetséges. 
 
A mőködési engedélyben foglaltak betartását a miniszter által megbízott 
szakfelügyelı ellenırzi. 
A muzeális intézmény mőködési engedélyét a miniszter visszavonhatja, ha az 
intézmény eltér  a mőködési engedélyben meghatározottaktól, valamint a rá 
vonatkozó szakmai elıírásoktól. A mőködési engedélyt a miniszter visszavonja, 
ha az intézmény megszőnik. Ebben az esetben a tulajdonos, illetve a fenntartó 
köteles gondoskodni az intézményben ırzött muzeális értékek biztonságos 
elhelyezésérıl (átadásáról arra alkalmas, más muzeális intézmény részére); 
amennyiben ez nem történik meg, akkor az értékek elhelyezésérıl a tulajdonos 
költségére a KÖH gondoskodik. 
 
Dr. Kemecsi Lajos muzeológiai osztályvezetı a leltározás mőhelytitkaiba 
vezette be a résztvevıket, egy tucat szakkönyvet ajánlott a tárgyak 
azonosításához, bemutatta a szükséges kellékeket (leltárkönyvek, leíró kartonok, 
adatlapok), majd néhány vállalkozó szellemő hallgató különbözı jellegő 
mőtárgyak leltárba vételét végezte el.  
 

 
 

Résztvevık az új igazgatósági épületben 
 
A közös ebédet követıen a restaurátor mőhelyekbe vezetett el és tartott szakmai 
tájékoztatót Sz. Gombás Ágnes osztályvezetı asszony, ismertetve az 
alapfogalmakat, a legegyszerőbb eljárásokat, fogásokat, alkalmazható anyagokat 
és módszereket. A mőhelyekben a gyakorlati munkafolyamatok megtekintésére 
is mód nyílt. 
Az elıadó két konzerváló anyag alkalmazására hívta fel a figyelmet: 
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Vas tárgyak rozsdásodást gátló bevonására a NOVEROX anyagot (ERC –
DIMOL Szaküzlet: 1136 Budapest, XIII. Kassák Lajos út 32; T: 06-1-339-
9866), ill. faanyagok kármentesítésére  az ANTICIMEX Kft-t Pomázon, 
melynek elérhetısége: 06-26-325-554. (Az utóbbival kapcsolatos – Noszvajban 
elhangzott -  elıadás a Tájházi Hírlevél 2003/4. számában olvasható). 
 
A szakmai nap a Skanzen Galéria „Kötıdések” címő kiállításának 
megtekintésével és a Néprajzi Látványtár tanulmányozásával fejezıdött be. A 
résztvevık az itt töltött napot hasznosnak ítélték, várják a folytatását. A SZNM 
vezetésének és munkatársainak ez úton is köszönetet mondunk az otthonos,  
kitőnı helyszínért és a szakmai elıadásokért. 
 
A szakmai nap résztvevıi voltak: 
Tóth Miklósné (Beregdaróc), Miklosovics László (Albertirsa), Király Zsuzsanna 
(Albertirsa), Kovács Károlyné (Albertirsa), Lénárd István és Istvánné 
(Szokolya),  Zágonhidi Czigány Ákos (Oszkó), Jaszman Zsolt (Borjád), 
Markesz István (Liptód), Gottschall Péter (Harta), Bajor Beáta (Budaırs), 
Vincze Béla (Zamárdi), Dr. Pálffy Dezsı (Budapest), Batári Zsuzsanna 
(Debrecen), Baginé Oláh Ildikó (Bag), Vargáné Dócs Valéria (Cigánd), Kovács 
Edina (Gyömrı), Szmolicza József (Isaszeg), Szanda István (Gyomaendrıd), 
Forgon Andor (Szlovákia), Jakabné Heller Anna (Himesháza), Becker Robert 
(Mogyoród), Dr. Szőcs Ernı (Püspökladány), Vass József (Szeged-Dorozsma), 
Dr. Patay Istvánné (Budapest), Borbás Péter (Szentendre), Karádi Zoltán 
(Budapest), Dr. Füzes Endre (Budapest), Szablyár Péter (Jósvafı). 
 
A „Tájházi Mőhely következı foglalkozása 2004. április 23-án 11-órai 
kezdettel lesz a Szabadtéri Néprajzi Múzeum új Igazgatósági Épületének 
földszinti elıadótermében. A HÉV-vel érkezık a 10.30-kor induló menetrend 
szerinti autóbuszjárattal tudják megközelíteni a Skanzent. 
A szakmai nap témája: Tájházak berendezése, átrendezése, a kiállítás építés 
mesterfogásai. Az elızetesen jelentkezettek áprilisban részletes programot 
kapnak. 
 
A harmadik képzési nap 2004. május 21-én (pénteken) lesz Mezıkövesden  
Témája: A sikeres pályázatkészítés mesterfogásai. A jelentkezési lapot 2004. 
április 30-ig kérjük visszaküldeni a Szövetség címére, vagy a szinlo@axelero.hu 
e-mail címre. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - �- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Jelentkezési lap 

 
Alulírott ………………………………..a ……………………………tájház képviseletében 
jelentkezem a „Tájházi mőhely” továbbképzés harmadik programjára  (2004. május 21.).  
 
……………………….., 2004. január  ……………………….. 
         aláírás 
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Bemutatkozik a  Fertıhomoki tájház 
 

 
 
 

Fertıhomok 520 fıs település a Fertı-tó mentén. Elıször 1274-ben említik. 
Lakói fıleg a XVI. században betelepített horvátok. A lakosság fıleg 
zöldségtermesztéssel, halászattal foglalkozott. Ma már egyre inkább az 
idegenforgalom felé fordul. 
 
Ezt erısíti Sopron és 4 határátkelı közelsége. A településen halad át a Fertı – 
tavat körülölelı kerékpár út. A falu a Fertı-Hanság Nemzeti Park és a Fertı-táj 
világörökség része. /10 magyar és 20 ausztriai település tartozik ide, így egyike 
a két határon átnyúló világörökségi helyszínnek /  
 
A Millenniumi ünnepségünket 2001. május 27-én rendezte. Az ünnepség 
kapcsán egy helytörténeti kiállítás is szerepelt a programban. 
A kiállítás egy 5 x 5 m-es helyiségben és az oda vezetı folyosón került 
megrendezésre. A győjtést a lakosság lelkesen támogatta. A közös munka 
eredménye a közös siker lett. 
 
A gondolatot a képviselı-testülettel tovább főzve elhatároztuk, hogy 
megvásárolunk egy mőemlék parasztházat, felújítjuk és berendezzük. A 
tulajdonossal – aki már nem lakta az épületet – sikerült megegyezni a 
vételárban. 
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Az ingatlan felújítása két ütemben történt. Az ingatlan vásárlása, a legfontosabb 
állagmegırzés (falszigetelés) a Széchenyi terv pályázaton nyert forrás 
segítségével valósult meg. 3 M Ft pályázati pénz mellé 4 M Ft-t az 
önkormányzat képviselı-testülete biztosított. 
 
A jelenlegi kép a Vidékfejlesztési Célelıirányzat pályázata segítségével alakult 
ki. Itt 1,46 M Ft saját erı és 14,5 M Ft pályázati forrás került felhasználásra. Ez 
összességében, a két ütemben 5,463 M Ft saját erı és 17,497 M Ft pályázati 
forrás igénybevételét jelentette. Mi készült ebbıl a pénzbıl? 
Felújításra került az épület, felépítettünk egy vizes blokkot, pajtát, ólat. 
Rendeztük az udvart, a kertet. 
 
A tervezést alapos feltárás elızte meg. A feltárást Kücsán József a soproni 
múzeum igazgatója végezte. A terveket Koller József Ybl díjas építész 
készítette, a kivitelezés Knapp József csornai vállalkozó munkája. 
 
Az épület jelentıs része 1930-ban épült. Ez a dátum jelentıs a település 
életében, hiszen a faluban többször is pusztított a tőz, de ekkor a házak jelentıs 
része leégett. Ekkor néhány fal kivételével épült újjá a jelenlegi tájház. Ezzel a 
tőzvésszel tulajdonképpen eltőntek a zsup és nádtetık. 
 
Az épület tisztaszobájának, konyhájának berendezése ezt a kort tükrözi. 
A szép fagerendás mennyezet, a hangulatos szobabelsı, ami szigorúan az akkori 
rendnek megfelelıen került kialakításra magával ragadja a látogatókat. Két 
felöltöztetett bábu is itt kapott helyet. Rajtuk régi horvát népviselet. A szintén 
hagyományos módon berendezett konyha legnagyobb értéke a kemence és a 
csikó tőzhely. A kemence jó állapotban van, használatát mindenképp tervezzük.    
 
A valamikor kamrának épült, majd szobának használt helyiség tablók és tárlók 
segítésével mutatja be a település múltját. Ugyan itt rendeztünk be egy változó 
kiállítást is. A ház 2002. szeptember 28-i nyitásánál ez egy iskolatörténeti 
kiállítás volt. 
 
A valamikori istállóban környékbeli kortársmővészek bemutatkozását láthatják 
az érdeklıdök. 
 
Ugyan itt kialakításra kerül egy turisztikai információs pont és kisebb 
elıadásokra és filmvetítésekre is lehetıség nyílik. 
 
Az információs pont és az elıadások technikai hátterét egy Phare CBC pályázat 
segítségével teremtettük meg. Rendelkezésre áll TV, videomagnó, projektor, 
digitális kamera, digitális fényképezıgép, számítógép. 
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Az épület télen főtött, így bármikor használható. A szobákban falfőtés, a 
konyhában padlófőtés, az istállóban radiátoros főtés van. 
 
A pajtában mezıgazdasági eszközöket állítottunk ki. A kiállítások április 1-tıl – 
szeptember 30-ig folyamatosan nyitva vannak, az udvaron és a kertben  több 
rendezvényt szervezünk. A ház teljes szezonban 2003-ban üzemelt elıször. 
 
A kiállítások mellett (Kovács György szobrászmővész, Giczi János 
festımővész) megvalósult egy 5 napos hagyományırzı hét, ahol 14 népi 
mesterség értı mővelıi mutatták be tudásukat. (Szövés, batikolás, korongozás, 
gyékényfonás, íjászat, íjkészítés, gyermekjátékok, agyagozás, kosárfonás, 
gyertyamártás, kötélkészítés, bırözés, fafaragás, néptánc) 
 
Az 5 nap alatt összesen 1200 gyermek és felnıtt próbálkozott a mesterségekkel. 
(Szülık, pedagógusok is!) 
 
Nagy sikerő volt a falunap, ahol 400-500 fı élvezte az undi, a fertıhomoki és 
egy ausztriai - Horvátson - kultúrcsoport fellépését és a nyolc csapat fızte a 
bográcsos finomságokat. 
 
Terveink szerint a kiállítások az idén is folytatódnak. A szezont vadászati 
kiállítás nyitja, majd egy kiállítást jelent a Fertı-táj világörökségrıl készített 10 
magyar és 20 ausztriai település 3 – 14 éves gyermekeinek rajzkiállítása. 
Ugyanezen témát egy másik kiállítás fotók segítségével dolgozza fel. 
Folyamatban van még egy kortársmővész kiállítás szervezése is. 
 
2003-ban a háznak 839 magyar és 204 külföldi látogatója volt. A kézmőves 
táborban 1200 fı, kiállítás megnyitón 50 fı, a falunapon 4 – 500 fı vett részt. 
 
Azt gondolom, hogy a fenti számok önmagukért beszélnek, s egyben 
kötelezettséget is jelentenek. 
 
 
Fertıhomok, 2004.02.20. 
 
 

                              Horváth Attila 
                               polgármester 
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Bemutatkozik a Bodrogkisfaludi Tájház 
 

Létrejöttének története: 
 
Bodrogkisfalud a Zempléni-hegység és a Bodrog folyó között hosszan elnyúló 
település. Árpád-kori község, elsı írásos emléke II. András király 
adománylevele. A megye települései a török hódoltság óta soknemzetiségő. 
Községünkbe is jöttek telepesek: szlávok, ukránok, zsidók. 
 

           
 
A lakosság fı foglalkozása és megélhetési forrása a szılımővelés. A Tájház 
létrejötte nem tud egy népcsoportot összefogni, hanem Tokaj-hegyaljára 
jellemzı foglalkozást, nevezetesen a szılımővelést és földmővelést 
hangsúlyozza. 
 
A „Bodrogkisfaludért” Egyesület összefogja a faluért tenni akaró és tenni képes 
lakosságot. Rájöttünk arra, hogy a 60-as, 70-es évek építkezései sorra rombolták 
le a régi jellegzetes, falura jellemzı 18-19. században épült lakóházakat, hogy 
helyet adjanak az újnak.  
 
A győjtımunka már ekkor beindult. Az egyesület megalakulása után 
megtaláltuk azt a központban lévı 1890 körül épült jellegzetes parasztházat. 
Egyeztettünk a Polgármesteri Hivatallal, elképzelésünk támogatásra talált, 
megvásárolták a házat, pályázatokkal megteremtettük a felújítás anyagi alapját. 
 
A község lakói egy emberként összefogva dolgoztak a rendbetételénél és 
győjtötték a fellelhetı tárgyakat. Minden berendezési és használati tárgy, ami a 
Tájházban van, a községbıl származik.  
 
A tájház bemutatása: 
 
1890 körül épült vályogház. Van benne elsıház, pitvar és konyha. Késıbb 
építettek hozzá hátsóházat és kamrát, majd istállót. Szabadkéményes, melyet 
átalakítottak. Az elsı-házban a tatarozás során megtaláltuk a búbos-kemence 
nyomait. Cseréptetıs, gangos, faoszlopokkal. Eleje tőzfalas, felül egy pici 
ablakkal. Az elsı-házon elöl két kis ablak és a gangra nyílik a harmadik ablak. 
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Belül fagerendás. A konyhában rakott sparhelt van, nagyon kicsi ablak. A 
késıbb épült hátsóház egy lépcsıfokkal magasabb. Belseje szintén fagerendás és 
egy kis ablak néz a gangra. A kamara a tornácról nyílik. Az istálló csak egy 
tehén számára készült, melyet jelenleg szerszámok bemutatására használunk.  
 

                
 

2000-ben teljes felújításon esett át. Mindent eredeti formájában restauráltunk. 
Az udvaron hatalmas cseresznyefa, alma-, szilva-, meggy-, ıszibarackfa 
található. Eredeti formájában meghagyott kút. Elıtte a virágoskertben a múlt 
század jellegzetes virágai pompáznak: muskátli, viola, büdöske, dália. 
 
 A győjtemény bemutatása: 
 
Az elsıszoba bútorait is a községbıl győjtöttük, mely több mint száz éves. Balra 
egy ágy, melyben eredeti szalmazsák, párna és dunyha van, amely a múlt 
században használt takaróval van letakarva, ez egyezik az asztalterítıvel. A 
szekrény egyszerő, szegényes. Középen egy komód, melyen régi csészék 
díszlenek. Régi varrógép. Díszes vaskályha, egy tálaló szekrény. A bútorokat 
horgolt és hímzett terítık díszítik.  
Négy szék faragott háttámlával, intarziás ülıvel. Faragott tükör, feszület, a 
legutolsó tulajdonosok menyasszonyi képe, frontról küldött levelek. A sarokban 
rokka, tejescsupor, szilke, szép alsószoknya és egyéb hímzett kelme. 
 
A konyhában rakott sparhelton van a nehéz vasaló, hatalmas vasfazék, kisebb 
vasfazék. Egy kredenc, melyen régi tányérok, bögrék, evıeszközök, háziszıttes 
konyharuha. 
Stelázsin a használati tárgyak sokasága, pl: vágódeszka, vágókés, diner, kandli, 
tejescsupor, szilke, fejırocska, köpülı, gyúrótábla, stb. a falakat hímzett 
feliratos falvédık díszítik. 
 
A pitvarban egy varrógép, fogas, csizma, csizmahúzó, falvédıkön kívül 
dísztányérok. 
 
A hátsóházban kapott helyett az egyháztörténeti győjtemény. Kedves régi 
plébánosunk három miseruhája, minisztráns ruhák, hatalmas gyertyatartó, 
kereplı, misekönyv, fa állványon füstölı. A falon szentképek. Idıszaki 
kiállításokat is itt rendezünk be. Ilyen volt régi könyvek kiállítása, a községben 
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még meglévı régi házakról, keresztekrıl, emlékmővekrıl készített 
fényképkiállítás, valamint a nyári kézmőves táborokban készített tárgyak 
kiállítása. Az ablak alatt suszter asztalka, melyen minden megtalálható, ami a 
mesterség ellátásához szükséges volt.  
 
A kamra bemutatása: 
 
A tornácról nyílik. Szinte minden használati tárgy megtalálható benne. Sok 
családnál volt a kertben méhkas, melyben a szorgalmas méhecskék egész éven 
győjtötték a mézet. Fából készített kézzel hajtható mézpergetıt sikerült szerezni. 
A kertekben sok szilva termett. Használták a szilvalekvár fızı réz üstöt 
keverıvel. Fa sütıtekenı állvány, rajta dagasztó teknıvel, háziszıttes 
kenyérruha, fából faragott szakajtó, hurkatöltı, tüzes vasalók, mángorló, 
kenyérsütı lapát, szénát győjtı favilla, sztrapacska szaggató, tarkedli-sütı, 
palacsintasütı, krumpli-reszelı, gyümölcsnyomó, tejeskanna, fejırocska. 
Érdekessége a győjteménynek egy mosófazékból otthon barkácsolt pálinkafızı. 
 

                   
 
A tornácról nyílik még egy kisebb helyiség, mely istálló volt egy tehén és 
szaporulata számára. Jelenleg szerszámos kiállító helyiség. Nagyobb, ember-
húzta faszánkó. A Bodrog parton vetették a vályogot, melybıl a házakat 
építették. Kétféle vályogvetı is található a kiállított szerszámok között.  
A szılımővelés eszközei: különbözı típusú metszıollók, kétágú, lapos-kapa, 
háti permetezı, malacperzselı, különféle régi fogó- és ütıszerszámok. Vízhordó 
gerebennel hordták a Bodrogról a vizet. 
 
Régi típusú, vasráfos lovas szekér van az udvaron, faragott oldal, elsı, hátsó 
soroglya. Tejescsupor tartó, melyen szárították a tejes csuprokat. A tornác 
végében terménydaráló, mely két kı között ırli a kukoricát, búzát, kézzel 
hajtható.  
 
A tájházban folyó munka: 
 
Nagy örömünkre évente 100-150 látogatója van. Anna-napi búcsúra egész napos 
nyitvatartáson várjuk a látogatókat. Ekkor jönnek el a községbıl elszármazottak 
is megtekinteni és szembesülni múltjukkal. A nyári szünetben az iskolás 
gyerekek részére kézmőves tábort szervezünk. Pályázat útján teremtjük elı a 
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szükséges anyagiakat. Csoportokban, egyszerre több választható foglalkozást is 
tartunk. 
 Ilyen foglalkozások: batikolás, fafaragás, dudakészítés, agyagozás, festés, 
gyöngyfőzés, horgolás, hímzés, fényképezés, néptánc, stb. 
Vezetését szakemberek végzik. A gyerekek választanak a foglalkozások között. 
Az iskola nevelıi sokat segítenek, de hívunk Sárospatakról is szakembereket. 
Ellátásukról a helyi pékség gondoskodik.  
 
2003. szeptemberében megszerveztük a Kulturális Örökség Napjait. Egész 
napos nyitva tartással és kis mősorral vártuk a látogatókat. A Barátság Klub 
tagjai népdalokat énekeltek a megnyitón.  
 
A kiállítás minden nap megtekinthetı. Elızetes egyeztetés után a vezetı mindig 
rendelkezésére áll a látogatóknak.  
 
 
 
                                                                                                    Vissi  Gyuláné 
                                                                                   a Tájház vezetıje 
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F Ó R U M 

 
Új rovatunkban helyet kívánunk biztosítani a tájházakkal kapcsolatos egyéni 
felvetéseknek, gondolatoknak és az ezekkel kapcsolatos észrevételeknek, 
véleményeknek. 

 
Tájházaink - mint a jelen házai 

- Baranyai Zoltán - 
 

Ha ezt a szót halljuk: tájház, általában mindenkinek egy múzeum 
jut eszébe. Az elızı számban olvashattunk Antal Annától egy idézetet, 
melyben egy helyreállított mőemlékrıl beszél, de a Szabadtéri Néprajzi 
Múzeumban is általában láncokkal leválasztott helyiségekben, 
rekonstruált épületekben láthatjuk az adott tájegységre és életvitelre 
jellemzı tárgyi emlékeket. 

Ez a múzeum rendkívül fontos épített és tárgyi kultúránk 
megırzése szempontjából, ami azonban önmagában üres frázis, míg 
tartalommal nem töltjük meg. A tartalom pedig nem más, mint az 
épületek és múzeumi tárgyak által közvetített tanulság, melyet a noszvaji 
találkozón Szablyár Péter egy Váci Mihály idézettel olyan pontosan és 
érzékletesen határozott meg: "…Győjtsétek össze a szerszámnyeleket, a 
mi ereklyéinket, a szerszámnyeleket, melyekrıl még ma is süt, parázslik, 
fényesen ragyog sok-sok nemzedék erıs, szigorú, kétségbeesett és 
bíztató kézfogása….S idınként szorítsuk meg keményen ezeket az 
ereklyéket. Nagy szükség van rá." 

Azt gondolom, hogy a múlt bármilyen kutatásának, megırzésének 
csak akkor van értelme, ha ezzel a jelen és így a jövı számára kézzel 
fogható tanulsággal szolgálhatunk. Természetesen most bárki joggal 
mondhatná, hogy a múzeum pontosan ezt a célt szolgálja, ezt felesleges 
volt újra megmagyaráznom, de én most ennél többre gondolok. 

A tájházak létének alapja természetesen a megfelelı, Antal Anna 
által is meghatározott épület, valamint a benne lévı győjtemény, és az 
ezekkel kapcsolatos muzeológiai munka. Nem is lehet kérdés, hogy ezek 
nélkül a dolog nem mőködik. Mégis ahhoz, hogy bárki által kézzel 
foghatóvá, "megszoríthatóvá" váljanak, és az általuk közvetített üzenet is 
eljusson a látogatókhoz, nem elég egy lánc mögül benézni egy 
autentikusan, eredeti tárgyakkal berendezett szobába vagy mőhelybe, és 
elégedetten megállapítani: milyen szép és érdekes! Egy, a mai korban 
felnevelkedı, gyermek egy múzeumban látott kályhából még nem fogja 
tudni, milyen a melege. Egy szövıszéket látva nem tudja, hogyan lesz a 
fonalból vászon, abból ing, és azt milyen viselni. Egy istállóba benézve 
nem érzi át, milyen megfejni egy tehenet, egy sarló vagy cséphadaró 
láttán még nem fogja tudni, hogyan kell a tarlóra lépni úgy, hogy ne 
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szúrjon. Egy használati tárgy csak a használat által nyeri el létének 
célját, és az elkészítése mögött lévı végtelen tapasztalat csak így 
teljesedik ki. Meglátásom szerint ez az, amit meg kell ıriznünk, és 
tovább kell adnunk. 

Természetesen rengeteg olyan rendezvény, esemény és 
intézmény van Magyarországon, amely hasonló célokat tőzött ki maga 
elé, és ezeket folyamatosan meg is valósítja. Tájházak esetén ritkán 
találkoztam vele, ezért is emelek most szót az ügy érdekében. Példaként 
hadd hozzam fel a Jósvafıi Tájházhoz kapcsolódó Falusétát, melyrıl 
szintén hallhattak a Találkozón. Az - ezen sétán belül - kipróbálható 
kenyérsütés pontosan az elıbbiekben leírtakat szolgálja, hiszen ha bárki 
megnéz egy jósvafıi épített tőzhelyet, a benne készült kenyér ízét még 
nem fogja érezni. De ha a Faluséta keretein belül kipróbálja… 

Szeretném felhívni a figyelmet egy másik fontos dologra, mely a 
tájházak újra és újra felmerülı, talán leginkább általános és súlyos 
problémájára adhat egy lehetséges megoldást. Ha egy tájházat élıvé 
teszünk, megmutatjuk a valódi tartalmát és értelmét, azzal önfenntartóvá 
tehetjük, sıt megélhetésünk alapja lehet. 

Nekem régi álmom, ha szabad errıl e keretek között írni, hogy 
létrehozzak egy élı Skanzent, egy 15-20 házból álló falut, melyben 
Magyarország minden, néprajzilag jelentısen elkülönülı, tájegységérıl 
egy-egy jellegzetes ház állna, autentikus berendezéssel és használati 
tárgyakkal. A házak mellett a jellegzetes melléképületek, közösségi 
épületek is felépülnének. A házakba 1-2 hetes turnusokban, vagy 
esetleg hétvégére családok, csoportok költöznének, akik szakavatott 
segítıkkel ismerhetnék meg és próbálhatnák ki a paraszti élet 
mindennapjait, a kézmőves mesterségeket, az állattartást, a 
földmővelést, a természettel való együttélést. Erre akár még erdei iskolát 
is lehetne alapozni. 

A terv idillikus és monumentális, de talán érzékelteti azt a 
törekvést, mely által a kevésbé érthetı és érezhetı tájház-múzeum a 
jelen házává válhat, megvalósítva ezzel általam igaznak vélt küldetését. 
Az elképzelés bármely részének létrehozása (pl. egy pajtában kialakított 
alkotóház, vagy istállómőhely, vagy mesterségek kamrája) közelebb 
vihet egy-egy tájházat a sikerhez. 

Az elképzelés rengeteg olyan problémát vet fel, melyet a jövıben 
egy cikksorozatban szeretnék taglalni. Meg kell felelni a mai kor 
mőszaki, higiéniai és egyéb, a használattal kapcsolatos igényeinek. 
Külön kell választani egy bizonyos fokig az értékmegırzést és a 
továbbadást, meg kell határozni ennek mértékét. Számos szervezési 
probléma adódik, melyet hatékonyan kell kezelni stb., stb. Kérek 
mindenkit, akinek ezzel kapcsolatban ötlete, felvetése, szaktanácsa, 
tapasztalata vagy aggálya van, juttassa el a szerkesztıséghez, akár 
önálló cikk formájában, így segítve a többiek munkáját, boldogulását. 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
SAPARD PROGRAM 

  
FALUFEJLESZTÉS ÉS –FELÚJÍTÁS, A VIDÉK TÁRGYI 

ÉS SZELLEMI ÖRÖKSÉGÉNEK VÉDELME ÉS 
MEGİRZÉSE TÁMOGATÁSÁRA  

 
A MEZİGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL SAPARD PÁLYÁZATI 

FELHÍVÁSA 

 
A falufejlesztés és –felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme 

és megırzése támogatására 
 

1.§ 
 

(1) A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal továbbiakban MVH) az 53/2001. (VIII. 17.) FVM 
rendelettel kihirdetett „Magyarország SAPARD Terve 2000-2006” (a továbbiak: SAPARD Terv), és a  
SAPARD Tervben meghatározott agrár- és vidékfejlesztési célok támogatásáról szóló 72/2002. (VIII. 
15.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet), valamint az Európai Unió Bizottságának hozzájárulása 
alapján, a rendelkezésre álló források erejéig, az alábbi pályázati felhívást teszi közzé,  
 
(2) Az MVH a jelen pályázati felhívás keretei között benyújtott pályázatok vonatkozásában támogatási 
döntést csak az intézkedés kezelésének átruházására vonatkozó döntési kompetencia végleges 
megszerzése után hoz1. 
 

2.§ 
A támogatás célja 

 
Az Európai Unió Tanácsa 1268/99/EK rendeletének 1. cikkével, valamint a SAPARD Terv támogatási 
prioritásaival összhangban a vidék fenntartható fejlesztése szempontjából a támogatás fı célja: 
 
(1) A kistelepülések fejlesztésével és felújításával a jövedelemtermelı tevékenységet érintı 
intézkedések (114, 1306)2 alapfeltételeinek megteremtése, illetve hatásának kiegészítése a vidéki 
térségek népességmegtartó képességének fokozása érdekében;  
 
(2) Az épített és természeti környezeti elemek rehabilitációja, új funkciókkal való megtöltése, ezáltal a 
vállalkozási és foglalkoztatási lehetıségek biztosítása a helyi népesség számára. 

                                                 
1 Az Európai Unió Bizottságának ezen intézkedés keretében igénybe vehetı támogatás kezelésének végleges átruházására 
vonatkozó határozatának függvényében. 
2 114.  Mezıgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése, 1306. A tevékenységek 
diverzifikálása, alternatív jövedelemszerzést biztosító gazdasági tevékenységek fejlesztése. 
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3.§ 

Támogatás igénylésének jogcímei 
 
(1) A települési karaktert ırzı és erısítı településszerkezet, utcák és közterületek3 felújítása, egységes 
falukép kialakítása, a települések idegenforgalmi vonzerejének javítása; 
 
(2) A települések történelmi és építészeti emlékeinek, értékeinek külsı és belsı helyrehozatala, 
védelme, revitalizációja,  betelepíthetı új funkciók4 feltárása, és telepítésük gazdaságossági vizsgálata, 
megszervezése; 
 
(3) A településekhez tartozó táji elemek (fasorok, vízfolyások, tavak, csatornák stb.) revitalizálása, 
védelme, ökológiai és pl. turizmus stb céllal.  
 

4. § 
A pályázattal elnyerhetı támogatás 

 
(1) Támogatást nyújtó:  MVH 
 
(2) A támogatás formája: vissza nem térítendı fejlesztési támogatás. 
 
(3) A támogatás mértéke: a beruházás összes jogosult bekerülési költségének5  
� legfeljebb 75%-a, ebbıl: 

EU támogatás 56,25 % 
Hazai támogatás 18,75 %; 

� de magán gazdálkodó szervezetek által benyújtott pályázat esetében legfeljebb 50%, ebbıl: 
EU támogatás 37,5 % 
Hazai támogatás 12,5 %   

 
(4) Pályázatonként a támogatás összege nem haladhatja meg az 50 millió Ft-ot 
 
(5) Olyan infrastrukturális beruházások esetében, amelyek általában jelentıs nettó bevételt6 
eredményeznek, az összes lehetséges forrásból származó köztámogatás összességében nem haladhatja 
meg a támogatásra jogosult összköltség 50 %-át.  
 

5.§ 
A támogatás igénylésére jogosultak  

 
(1) A falufejlesztés és –felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megırzése  
támogatására  azok a kedvezményezettek jogosultak, akik/amelyek a támogatás alapját képezı 
jogforrásokban a 290/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet, a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet a 
SAPARD Tervben, valamint a Rendeletben és a jelen pályázati felhívásban meghatározott 
feltételeknek megfelelnek.  
 
(2) Ennek alapján támogatást igényelhetnek – a 3.§-ban meghatározott jogcímek alapján – 
Magyarországon bejegyzett és Magyarországon mőködı jogi személyek és jogi személyiséggel nem 
rendelkezı gazdasági társaságok, önkormányzatok és társulásaik, társadalmi szervezetek, civil 
szervezetek, egyházak, illetve belföldi egyéni vállalkozók vagy mezıgazdasági ıstermelıi 
igazolvánnyal rendelkezı ıstermelık, vidéki települések és tanyák lakói. A Többéves Pénzügyi 
Megállapodásról szóló 117/2001. (VI.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: TPM) F. melléklet 10. 

                                                 
3 Lásd a SAPARD Program jogosult költségei (1. számú melléklet. 
4 Új vállalkozási, vállalkozást segítı, idegenforgalmi szervezı, tájékoztató vagy közösségi funkciók (a települési 
önkormányzat által kötelezıen ellátandó közszolgáltatási funkciók elhelyezése kivételével) 
5 Bekerülési költség: a beruházás megvalósításához kapcsolódó beszerzések, szolgáltatások költségei. Jogosult bekerülési 
költség: azon bekerülési költség, amelyet a SAPARD Terv támogat és a támogatható költségek listáján szerepel. 
6 Jelentıs nettó bevétel: ha a projekt üzemeltetési kötelezettségének ideje alatt a diszkontált nettó bevétel összege eléri, vagy 
meghaladja a beruházási költség 25%-át. 
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mellékletének 14. cikkének 2.6 pontja szerint jogosultak kötelesek a támogatott beruházás 
megvalósítását közbeszerzési eljárással végrehajtani.  
 

6.§ 
 A támogatás igénylésének és igénybevételének feltételei 

 
(1) Általános feltételek 
a) A pályázónak rendelkeznie kell saját forrással A saját forrás saját tıkébıl (saját erı) és külsı 
forrásból állhat. A saját tıke a pályázó rendelkezésére álló szabadon felhasználható pénzeszköz. A 
saját tıke meglétérıl a pályázónak nyilatkoznia kell. A saját tıkének legalább a beruházás összes 
bekerülési költségének 25%-át fedeznie kell. Külsı forrás az, amit a pályázónak visszafizetési 
kötelezettséggel bocsátottak rendelkezésére (bankhitel), melyrıl igazolás csatolása szükséges.  A saját 
forrás teljes mértékben biztosítható hitellel is.  
b) Hitel igénybevétele esetén a hitelhez kamattámogatás nem kapcsolódhat, továbbá a megkötött 
hitelszerzıdést, vagy a hitelképesnek nyilvánított pályázó nevére szóló, a hitelt nyújtó bank(ok) által 
kiállított  hitelígérvényt mellékelni kell. 
c) A pályázó kötelezettségvállalása arra, hogy a támogatási szerzıdésbıl eredı 
kötelezettségeinek nem teljesítése esetén a támogatási szerzıdéstıl való elállás miatt visszakövetelt 
támogatási összeg és annak járulékai erejéig a megvalósítással érintett vagyontárgyra (lehet ingó, 
ingatlan) – az MVH javára – jelzálogjogot enged, kivéve önkormányzati tulajdonú forgalomképtelen 
ingatlanon történı beruházás esetén7. (Ingatlan esetén a jelzálogjog alapítására vonatkozó szerzıdést a 
támogatási szerzıdéssel egyidejőleg kell megkötni, ingó esetén a jelzálogjog alapítására az eszköz 
megvételét követıen kerül sor az illetékes MVH Regionális Iroda közremőködésével a közjegyzı 
elıtt.) 
d) A támogatott beruházással létrehozott vagyon - amennyiben az a kedvezményezett 
tulajdonába kerül - csak az MVH elızetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és 
az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthetı el, adható bérbe, illetve terhelhetı 
meg. Az MVH teljes elidegenítési és terhelési tilalmat, keretbiztosítási jelzálogot érvényesít a 
támogatási szerzıdésben.   
e) A pályázatnak meg kell felelni a pályázati egységcsomag 007. számú dokumentumában 
felsorolt jogosultsági kritériumoknak. 
f) Nem adható támogatás olyan beruházásokhoz 

- a jelzálogjoggal vagy egyéb módon megterhelt ingatlan tervezett fejlesztéshez, ha az 
igényelt támogatás kétszerese és a jelzálog együttes összege meghaladja az ingatlan 
forgalmi értékének és a tervezett beruházási költségnek az együttes összegét; 

- ha a fejlesztés helyének megvalósulásául szolgáló ingatlan nem per-, teher- és 
igénymentes; 

- bérelt ingatlanon tervezett fejlesztés esetén, ha a bérleti szerzıdés kizárólagos joggal 
nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetıségét az 
üzemeltetési kötelezettség legalább kétszeres idejére; 

g) Nem adható támogatás: 
-  valótlan adatszolgáltatás esetén; 
- az Európai Unió tagországain8 és a TMP F. melléklet 8. pontjában felsorolt tagjelölt országokon9 
kívülrıl származó10 szolgáltatás igénybevételére, építési beruházás megvalósítására és áru 
beszerzésére; 

- ha a pályázó az agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének általános 
feltételeirıl szóló 290/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint a Rendelet alapján 
jogosulatlanul vett igénybe támogatást; 

                                                 
7 Az MVH ilyen irányú döntése alapján a pályázót pótlólagos zálogtárgy felajánlására kötelezheti. A zálogfelajánlás csak 
abban az esetben fogadható el, ha a zálogtárgy fedezetet biztosít a nyújtott támogatás és járulékai erejéig. 
8 Olaszország, Franciaország, Németország, Spanyolország, Portugália, Dánia, Svédország, Egyesült Királyság, Belgium, 
Hollandia, Luxemburg, Ausztria, Írország, Görögország, Finnország 
9 Bolgár Köztársaság, Ciprus, Cseh Köztársaság, Észt Köztársaság, Lengyel Köztársaság, Lett Köztársaság, Litván 
Köztársaság, Magyar Köztársaság, Málta, Románia, Szlovák Köztársaság, Szlovén Köztársaság, Törökország 
10 A támogatással beszerzendı áru, szolgáltatás, illetve építési beruházás eredetét a kedvezményezettnek igazolnia kell. 
Ennek – részletesen meghatározott – módját a támogatásigénylési csomag részét képezı tájékoztató határozza meg. 
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- az olyan beszerzésekhez, amelyek nem elégítik ki a közbeszerzési eljárás lefolytatását 
elıíró, a TPM A. mellékletének 14. cikk 2.6 pontjában foglaltakat. 

h) A pályázó – SAPARD forrásból ugyanazon beruházáshoz (projekthez) – támogatást csak egy 
alkalommal vehet igénybe. 
i) Egy pályázat egy támogatási jogcímet tartalmazhat. 
j) A SAPARD intézkedésekre beadott pályázat egyéb hazai, illetve európai uniós – költségvetési 
támogatásban nem részesülhet. 
k) Beruházások esetén – beleértve az értéknövelı beruházásokat is – csak az új11, kereskedelmi 
forgalomban beszerezhetı gépek, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható. 
l) A támogatás igénybevételére a pályázó akkor jogosult, ha nem áll csıd-, felszámolási-, vagy 
végelszámolási eljárás alatt, az ıstermelı és az egyéni vállalkozó ellen nincs végrehajtási eljárás 
folyamatban. Amennyiben a pályázó önkormányzat, úgy akkor jogosult támogatás igénybevételére, ha 
nem áll adósságrendezési eljárás alatt. 
m) Támogatás igénybevételére nem jogosult az a pályázó, akinek az adózás rendjérıl szóló 1990. 
évi XCI. Törvény 97.§ q) pontjában meghatározott, 60 napot meghaladó, esedékessé vált, meg nem 
fizetett köztartozás van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési könnyítést (halasztást, 
részlefizetést,) engedélyezett. 
n) A támogatásban részesített pályázó, a támogatással megszerzett eszközt, illetve megvalósított, 
felújított, korszerősített létesítményt a beruházás fizikai lezárásától (az utolsó mérföldkıre jutó 
támogatási összeg kifizetésének idıpontjától) számított legalább öt évig – rendeltetésének megfelelıen 
– köteles üzemeltetni. Az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt amortizálódott tárgyi eszközt a pályázó 
azonos rendeltetéső, azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkezıre cserélheti saját forrás 
felhasználásával, a MVH elızetes engedélyével. 
o) 2.650.000 forint feletti bekerülési költség – eszközbeszerzés, építés és szolgáltatás – esetén 
három különbözı szállítótól származó – részletes, tételes - árajánlatot kell csatolni. Az árajánlatoknak 
a kiviteli – amennyiben a pályázót jogszabályi elıírások nem kötelezik kiviteli tervek készítésére, 
engedélyezési, illetve engedélyezési szintő - tervek alapján készült, azonos mőszaki tartalmú részletes 
és tételes költségvetésen kell alapulniuk. A késıbbiekben a mérföldkövenkénti elszámolások a 
kiválasztott árajánlatoknak megfelelıen teljesített és igazolt számlák alapján kerülnek ellenırzésre 
(kivéve a közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett közszervek esetében).  
p) Az engedélyköteles beruházásoknak rendelkeznie kell és meg kell felelnie a vonatkozó hatósági 
és szakhatósági engedélyben foglaltaknak, különös tekintettel a környezetvédelmi elıírásokra, mivel a 
környezetre negatív hatását kifejtı beruházás nem támogatható. A pályázó rendelkezzen jogerıs 
építési (szakhatósági) engedéllyel vagy arra vonatkozó igazolással, hogy a terveit az illetékes 
hatósághoz engedélyezésre benyújtotta12; vagy rendelkezzen az elsıfokú építési hatóság azon 
nyilatkozatával, hogy a fejlesztési célt ismeri és az nem építési engedély köteles. 
q) Nem támogatható az olyan beruházás, amely révén csökken a foglalkoztatottsági helyzet. 
r) Támogatás csak a támogatási szerzıdés megkötésének idıpontja után megkezdett 
beruházásokhoz nyújtható. A beruházás megkezdésének idıpontja az építési beruházás esetén a 
kivitelezési szerzıdés megkötésének napja, ennek a hiányában az építési napló megnyitása, 
gépbeszerzés esetén a vételi szándék (megrendelés) írásban történı bejelentés, vagy a számla 
kibocsátás dátuma. 
s) A beruházást be kell fejezni, a támogatási szerzıdés megkötésétıl számítottan 
épületfejlesztési beruházás esetén 24 hónapon, gépbeszerzés esetén 12 hónapon belül. 
t) A 5.§ (2) bekezdés szerint közbeszerzésre kötelezett szervezetek kötelesek a beruházást 
befejezni, illetve a gépet, létesítményt üzembe helyezni valamennyi támogatási igénylési jogcím 
esetében, a támogatási szerzıdés megkötésétıl számított 30 hónapon belül. 
 
(2) speciális feltételek: 
a) A beruházás olyan település(ek)en valósuljon meg, ahol a népsőrőség 120 fı/km2 vagy az alatt 
van, vagy az összlakosság a település közigazgatási területén 10.000 fı alatt van13.  
b)  A beruházás helye szerint illetékes jegyzı igazolása, hogy a beruházás összhangban van a 

                                                 
11 Újnak tekinthetı az a gép, berendezés, amelyet a vásárlást megelezı 24 hónapon belül gyártottak le. 
12 A pályázónak rendelkeznie kell a megpályázott beruházásra vonatkozó jogerıs építési engedéllyel a támogatási szerzıdés 
megkötéséig. 
13 A KSH 2003. január1-i nyilvántartása szerint 
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településrendezési tervvel. Rendezési terv hiányában nyilatkozat arról, hogy a beruházás illeszkedik a 
meglévı települési környezethez. 
c) A pályázónak a beruházás, fejlesztés indokoltságát, szükségességét igazolnia, és hitelt érdemlıen 
be kell mutatnia megvalósíthatósági tanulmányban. (003),  
d) A kedvezményezettnek, projektnek, a fejlesztéssel érintett telephely egészének a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott idıpontig bezáróan meg kell felelnie az Európai Unió vonatkozó 
élelmiszerbiztonsági, higiéniai, környezetvédelmi és állatjóléti elıírásainak, az igazolt mentesség vagy 
átmeneti idıszak kivételével. Igazolás csatolása abban az esetben szükséges, ha a megpályázott 
beruházás jellegébıl adódóan a környezetre veszélyt jelenthet. 
e) Az átalakítás során a hozzáépítés mértéke nem lehet nagyobb, mint az eredeti alapterület 50 %-a. 
f) A pályázónak  az adott térségben lakással, munkahellyel, illetve székhellyel vagy telephellyel kell 
rendelkeznie. 
g) A kistérségi elnök nyilatkozata arról, hogy a fejlesztés illeszkedik a kistérség agrárstruktúra és 
vidékfejlesztési stratégiájához. 
 

7. § 
A pályázatok tartalmi és formai követelményei 

 
(1) A pályázatok az 5.§ szerinti jogszabályokban foglaltaknak, a pályázati felhívásnak, valamit az 
ahhoz tartozó pályázati csomagnak megfelelı, a támogatási cél sajátosságaihoz, követelményeihez 
igazodó tartalommal kell elkészíteni. 
 
(2) A pályázat elıírt részei: 
a) pályázati kérelem; 
b)  megvalósíthatósági tanulmány; 
c) engedélyek, nyilatkozatok, igazolások és tanúsítványok, amelyek tételes felsorolását a MVH 
Regionális Irodáinál beszerezhetı, illetve a www.sapard.fvm.hu internet címrıl letölthetı pályázati 
csomag tartalmazza. 
 
(3) Az összeállított pályázatnak ki kell térnie a pályázó tevékenységének, mőködésének bemutatására, 
a fejlesztés szükségességének, indokoltságának rövid leírására, megvalósíthatóságára, 
költséghatékonyságára valamint a fejlesztés eredményeként a fejlesztési céllal érintett tevékenység 
várható fejlıdésére. A pályázati csomag tartalmazza mindazokat a kérdéseket, amelyek lehetıséget 
nyújtanak a pályázó számára a beruházás bemutatására. A pályázat összeállításánál be kell mutatni, 
hogy a tervezett beruházás összhangban van a támogatási intézkedésben megfogalmazott 
célkitőzésekkel. A pályázati csomag és kitöltési útmutatója nyújt  ehhez iránymutatást. 
 
(4) A pályázatot egy eredeti és egy, az eredetivel mindenben megegyezı másolati példányban kell 
benyújtani. Az eredeti példányban minden dokumentumnak, nyilatkozatnak és aláírásnak eredetinek, 
vagy közjegyzı, illetve a kiállító hatóság által hitelesítettnek kell lennie. A pályázat minden egyes 
példányát lefőzve (kivéve a 005 számú dokumentumot), külön-külön sorszámmal ellátva, a pályázati 
egységcsomag tematikájának megfelelıen sorba rendezve kell beadni. 
 
(5) A 005 dokumentumot a pályázati csomagban, külön borítékban kell benyújtani. 
 

8. § 
A pályázat benyújtásának helye és ideje 

(1) A pályázatokat 
a) postai úton, 
b) „SAPARD Program Pályázati csomag. A falufejlesztés és –felújítás, a vidék tárgyi és szellemi 
örökségének védelme és megırzése” intézkedési cím felirattal, feltüntetésével,  
c) folyamatosan lehet benyújtani a tervezett beruházás megvalósítási helye szerint illetékes - 15.§.-ban 
feltüntetett  - MVH Regionális Irodához. 
d) Azok a pályázatok, amelyek nem postai úton érkeztek be a MVH Regionális Iroda felbontás nélkül 
visszaadja a pályázónak. 
e) A pályázat, a hiánypótlás, a módosítás illetve a információ-szolgáltatás beadásának dátuma a 
postára adás idıpontja. 
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9.§ 

A pályázat elbírálása 
 
(1) A bírálati eljárás legfontosabb szakaszai: 
a) a jogosultsági feltételek teljesülésének vizsgálata, 
b) a beruházáshoz szükséges pénzügyi források vizsgálata, 
c) a nem szerzıdésszerő teljesítés esetére meghatározott biztosítékok vizsgálata, 
d) a finanszírozhatóság biztosíthatóságának vizsgálata, 
e) a költséghatékonyság vizsgálata 
f) a pályázatok pontozása és ennek megfelelı rangsorolása a SAPARD Tervben foglaltaknak 
megfelelıen, 
g) döntés a legtöbb pontszámot elért pályázatok elfogadásáról. 
 
(2) Amennyiben a pályázó hiányos, formai hibás pályázatot nyújt be, ennek rögzítése után a MVH 
Regionális Iroda egy alkalommal a pályázat beérkezésétıl számított 15 napon belül hiánypótlásra 
szólítja fel a pályázót. Hiánypótlásra egyszer, a hiánypótlási felszólítás kézhezvételétıl számított 15 
napon belül van lehetıség. A hiánypótlást követıen is hiányos pályázatot a MVH Regionális Iroda 
elutasítja. 
A pályázatban bemutatott mőszaki paraméterek, gazdasági, gazdálkodási és pénzügyi adatok 
hitelességének megállapítása céljából a MVH szükség szerint további dokumentumokat, információkat 
kérhet be döntése megalapozásához. 
Amennyiben a pályázó az erre vonatkozó felszólításnak határidıre nem tesz eleget, a MVH Regionális 
Iroda a pályázatot elutasítja. 
 
(3) Amennyiben a pályázó nem megfelelı tartalommal nyújtja be a pályázatot a  MVH Regionális 
Iroda egy alkalommal a pályázati anyag módosítására szólítja fel a pályázót. Módosításra egyszer, a 
felszólítás kézhezvételétıl számított 15 napon belül van lehetıség. Amennyiben a pályázó a 
módosításra vonatkozó felszólításnak határidıre nem tesz eleget, a MVH Regionális Iroda a pályázatot 
elutasítja.  
 
(4) A MVH minden hónap utolsó munkanapjáig befogadott pályázatokat14 a befogadás hónapjának 
utolsó munkanapjától számított 60 napon belül elbírálja és támogatási döntést hoz. A támogatási 
döntésrıl a MVH írásban értesítést küld. A támogatási döntést a bírálat alapján, a befogadás napján az 
egyes intézkedésekhez, alintézkedésekhez rendelkezésre álló szabad források és a támogatásra javasolt 
pályázatokat rangsorba állított összevetése alapján hozza meg a MVH.  
 
(5) Az igényelt támogatási összeg részben nem, csak teljes egészében ítélhetı meg. 
 
(6) A Rendeletben, illetve a pályázati felhívásban foglaltaknak nem megfelelı pályázatok, továbbá a 
forráshiány esetén már nem finanszírozható pályázatok elutasításra kerülnek. 
 
(7) A támogatásban részesülı pályázók (a továbbiakban: kedvezményezett) számára a szerzıdés 
megkötésére a támogatási döntésrıl szóló értesítés kézhezvételét követıen 15 nap áll rendelkezésre, 
amely idıtartam alatt a támogatási döntésre az ajánlati kötöttség szabályait kell alkalmazni. 
Amennyiben ezen határidın belül a pályázó érdekkörében felmerült okból nem jött létre a szerzıdés, 
úgy a támogatási döntés hatályát veszti, illetve amennyiben a pályázó nem tartozik a TPM által elıírt 
közbeszerzési eljárás hatálya alá és a támogatási szerzıdés keltétıl számított 60 napon belül a 
kivitelezést nem kezdi meg, úgy az MVH a támogatási szerzıdéstıl eláll.  
A TPM által közbeszerzési eljárás hatálya alá tartozó beruházás esetén a támogatási szerzıdés 
megkötésétıl számított 30 napon belül meg kell kezdeni a közbeszerzési eljárást, és annak befejezését 
követı 30 napon belül a beruházást, ellenkezı esetben az MVH a támogatási szerzıdéstıl eláll. 
 
(8) A MVH pályázati anyagot nem szolgáltat vissza. 
 

                                                 
14 Befogadásra kerül a pályázó által hiánytalanul benyújtott, illetve a megfelelıen hiánypótolt pályázat. 
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(9) Indokolt esetben, illetve a Rendeletben meghatározottak szerint a beruházás támogatási 
szerzıdésben rögzített mőszaki tartalmának módosítását, a beruházás megkezdési, illetve befejezési 
határidejét, az elszámolások idıbeli és pénzügyi átütemezését – a kedvezményezett elızetes írásbeli 
kérelmére – az MVH engedélyezheti. 
 
(10) Az MVH elutasító döntésével szemben a pályázó írásban, a MVH illetékes regionális 
irodájához benyújtott, az MVH elnökéhez címzett kifogást terjeszthet elı a döntés kézhezvételétıl 
számított 15 napon belül. Az MVH elnöke a kifogást további 15 napon belül bírálja el. Az MVH 
elnöke döntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 
 

10.§ 
A támogatás felhasználása és elszámolása 

 
(1) A kedvezményezett a támogatást a pályázatban kidolgozott és ennek alapján a szerzıdésben 
rögzített pénzügyi és fizikai megvalósítás idıbeli ütemezéséhez (mérföldkövekhez)15 igazodó 
költségek után – teljesítés- és támogatásarányosan – veheti igénybe, a szerzıdésben meghatározott 
célok elérésére. 
 
(2) A beruházás ütemtervének elkészítésékor – részösszegek kiszámításával – meg kell állapítani a 
mérföldköveket, vagyis azokat a szakaszhatárokat, melyek elérése után a (rész)teljesítést igazoló, 
kizárólagosan készpénzes vagy átutalásos számlák (továbbiakban: számlák) és a – támogatási 
szerzıdés megkötésekor a kedvezményezettnek átadandó – támogatásigénylési csomagban 
meghatározott dokumentumok benyújtásával igényelheti a már felmerült fejlesztési költségeire esı 
támogatási hányadot. 
 
 
(3) A mérföldkı dátumának (év, hónap, nap) megtervezésekor figyelembe kell venni a 
támogatásigénylési csomag (számlák, pénzügyi teljesítés, egyéb igazoló dokumentumok), 
összeállításához szükséges idıtartamot is. A mérföldkı dátuma (fordulónapja) mindig egy adott hónap 
munkanapja legyen. Egy éven belül legfeljebb 4 mérföldkı tervezhetı. Nem tervezhetı mérföldkı 
adott év szeptember 10. és október 15. napja közé. 
 
(4) A MVH minden kifizetés elıtt helyszíni ellenırzés során ellenırzi a megvalósítást és a számlák 
valóságtartalmát. 
 
(5) A támogatás folyósításának feltétele: 
a) a kedvezményezett által elkészített, a beruházás fontosabb szakaszaihoz (mérföldkövekhez) 
tartozó elırehaladási jelentés és 
b) a jogosult költségekkel összhangban lévı számlák (számlaösszesítık) és a támogatásigénylési 
csomagban meghatározott bizonylatok, valamint 
c) egyéb szükséges iratok16 benyújtása a szerzıdésben meghatározott idıben és módon, 
d) a kedvezményezettnek nem lehet 60 napot meghaladó, esedékessé vált, meg nem fizetett 
köztartozása. 
e) Az építési beruházások árajánlati költségvetéseit, valamint a támogatási igényléseknél 
benyújtandó számlák részletezéseit az érvényes építıipari normagyőjtemény (ÉM-ÉNK) adatai, mint 
referencia adatok alapján kell elkészíteni.  (Az infláció hatását az ártartalék sorban lehet figyelembe 
venni, lásd kitöltési útmutató.) Mély-, magasépítési és technológiai szerelés esetén - a vonatkozó 
szabályok alapján a beruházás fı jellege szerint jogosult, a Megyei Közigazgatási Hivatalban, illetve 
az illetékes szakhatóságoknál regisztrált - mőszaki ellenır alkalmazása kötelezı. Továbbá a 
beruházáshoz kapcsolódó bizonylatok (építés-kivitelezési szerzıdés; mőszaki ellenırrel kötött 
megbízási szerzıdés; mőszaki ellenır által ellenjegyzett építési naplók; kivitelezıi nyilatkozatok; 
mőszaki átadás-átvételi eljárási jegyzıkönyvek; üzembe helyezési eljárási jegyzıkönyvek; a beépített 

                                                 
15 Mérföldkınek nevezzük a beruházás megvalósításának olyan szakaszhatárait, melyek befejezettnek tekinthetık és ezáltal 
mérhetıek (pl. építés esetén az alap elkészülése, egy felhúzott épület, vagy kész tetı lehet egy – egy mérföldkı, míg gép és 
technológia vásárlás ténye). 
16 Felhatalmazás(ok) azonnali beszedési megbízásra, jelzálogjog bejegyzésére vonatkozó határozat, tanúsítvány 
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anyagokról, épületszerkezetekrıl szállítólevelek, gyári mőbizonylatok) bemutatása szükséges a 
Hivatal késıbbi ellenırzési eljárása során. 
 
(6) A kifizetés a fentiekben megfogalmazott szakaszokhoz igazodóan, számla ellenében utólagosan 
történik. A támogatásigénylési csomag befogadásának dátumától számítva legkésıbb 90 napon belül, 
az (5) és (8) bekezdésben foglaltak teljesülése esetén a támogatás folyósítása megtörténik. 
 
(7) A SAPARD program keretében megvalósuló beruházás érdekében vásárolt vámáruk vámmentes 
vámkezelési eljárásra jogosultak, melyhez az MVH területileg illetékes Regionális Irodája Igazolást ad 
ki a Kedvezményezettnek. 
 
(8) Csak az eredeti, kiegyenlített, benyújtott és a MVH munkatársai által ellenırzött, 
kifogástalannak minısített számlák kerülnek kifizetésre. 
 
(9) Támogatás folyósítása céljából a MVH csak olyan számlákat fogad el, amelyeken a számla 
kibocsátó és a MVH bejegyzésein, valamint a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény 167.§-ában 
meghatározottakon kívül, más rájegyzés nem szerepel. 
 
(10) A kedvezményezett számára történı kifizetéseket a MVH 
a) forintban, 
b) a kedvezményezett bankszámlájára teljesíti. 
 
(11) Az 1.000.000 forint támogatási értékhatárt meg nem haladó beruházás esetén egy alkalommal 
van lehetıség elszámolásra. Az 1.000.000 forint támogatási értékhatárt meghaladó beruházás esetén – 
a záró elszámolás kivételével – minimum 1.000.000 forintonként van lehetıség elszámolásra. 
 
(12) A támogatható költségek listáját az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 

11.§ 
Nem támogatható költségek17 

 
(1) Telkek vagy meglévı épületek (ingatlanok) vásárlása, bérbevétele, vagy lízingje, függetlenül attól, 
hogy a létrejött bérleti jogviszony a tulajdonjog bérlıre való átruházását eredményezi-e vagy sem; 
 
(2) Használt, vagy felújított eszközök vásárlása; 
 
(3) Adók, vámilletékek és importvámok, amelyek 
a) bármely egyéb eszközzel visszaigényelhetık, visszatéríthetık vagy ellentételezhetık, 
b) nem részei a Magyar Köztársaság adózási rendszerének (pl.: díjak, hozzájárulások, költségek, 
bírságok, kamatok), 
c) aránytalan terhet jelentenek a SAPARD Terv bármely részére. 
 
(4) Üzemköltség, beleértve a karbantartási és bérleti költségeket; 
 
(5) Lízing kivéve, azon lízingszerzıdést, amely a tulajdonjog lízingbe vevıre való átruházását 
eredményezi; 
A 2.650.000 forintot meghaladó bekerülési költségő olyan szolgáltatások, áruszállítások és munkák, 
amelyekre a kedvezményezett nem kért elızetes ajánlatot legalább három szállítótól. Ez az elıírás nem 
vonatkozik az 5.§ bek-ben meghatározott közbeszerzésre kötelezett szervezetek beszerzéseire. 
 
(6) Garancia díjak, bank- és más hasonló költségek; 
 
(7) A projekttel kapcsolatos általános költségek, mint például mérnököknek, Megyei Közigazgatási 
Hivatalokban regisztrált mőszaki ellenıröknek és tanácsadóknak kifizetett díjak, illetékek, a projekt 

                                                 
17 Figyelembe véve a 117/2001. (VI. 30.) Korm. rendelettel kihirdetett SAPARD Többéves Pénzügyi Megállapodás B. 
melléklet 4. cikkének 2. pontjába foglaltakat. 
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elıkészítéséhez és végrehajtásához készített megvalósíthatósági tanulmányok költsége, és a 
szabadalmak, licencek megvásárlásáért kifizetett, a projekthez közvetlenül kapcsolódó díjak együttes 
összegének azon része, amely meghaladja a projekt ezen általános költségtételekkel csökkentett összes 
jogosult költségének 12 %-át; 
 
(8) Olyan beruházások költségei, amelyek esetén a beruházás befejezése elıtt használati vagy 
részvételi díjak merülnek fel és ezeket az összegeket nem vonják le a jogosult költségek összegébıl; 
 
(9) Promóciós (pl.: reklám, piackutatási, propaganda) költségek, kivéve a közérdek szolgálatában 
vállalt költségeket (pl.: társadalmi célú hirdetések). 
 

12.§ 
Beszámolási kötelezettség 

 
A támogatási szerzıdés megkötése után a kedvezményezett a pályázatban és a támogatási 
szerzıdésben vállalt kötelezettségek teljesítésérıl, az ott meghatározott idıpontig minden évben éves 
jelentést készít és azt két példányban a pályázat befogadójának megküldi. 
 

13.§ 
Ellenırzés és a támogatás rendeltetésétıl eltérı felhasználásának következményei 

 
(1) A kedvezményezettnek a támogatási szerzıdésben a fejlesztési cél megvalósításával, 
hasznosításával, illetve – a támogatás jogtalan igénybevétele esetére – a támogatás visszafizetésével 
kapcsolatban is kötelezettséget kell vállalnia. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek betartásával összefüggı helyszíni 
ellenırzéseket a MVH látja el, szükség szerint más szakértı szervek bevonásával, illetve megfelelı 
jogosultsággal rendelkezı szakember igénybevételével. 
 
(3) Ellenırzésre jogosult az Állami Számvevıszék, a Kormányzati Ellenırzési Hivatal és az MVH is. 
 
(4) Az Európai Bizottság és az Európai Számvevıszék jogosult arra, hogy megbízottakat vagy 
meghatalmazottakat küldjön szakmai, pénzügyi ellenırzések és vizsgálatok elvégzése, 
szabálytalanságok felderítése, valamint helyszíni ellenırzések lefolytatása céljából: 
a) a beruházások és a kedvezményezettek, és 
b) a SAPARD Terv keretében a kedvezményezettek részére árukat értékesítı és szolgáltatásokat 
nyújtó szállítók, az árajánlatok és számlák közgazdasági mőszaki és pénzügyi valóságtartalmának, 
valamint a származási tanúsítványok ellenırzésére. 
 
(5) Helyszíni ellenırzést csak megbízólevéllel rendelkezı ellenır végezhet. 
 
(6) A helyszíni ellenırzés lehet elızetes, idıközi és utólagos, valamint kiterjed a megvalósult 
fejlesztési cél, támogatási szerzıdésben rögzített idejő nyomon követésére is. Az utolsó ellenırzésre az 
utolsó kifizetést követı 5 éven belül kerülhet sor. 
 
(7) A pályázó, a kedvezményezett köteles a fenti ellenırzések tőrésére. Amennyiben ezen 
kötelezettségének nem vagy részben tesz eleget, a támogatási döntés hatályát veszti, illetve a 
támogatási szerzıdés megkötését követıen a MVH jogosult elállni a szerzıdéstıl. 
 
(8) Egy fejlesztési cél csak abban az esetben marad továbbra is jogosult a támogatásra, ha az adott 
beruházásban – a MVH által teljesített végsı kifizetést követı 5 éven belül – nem kerül sor semmilyen 
lényeges változásra18. 

                                                 
18 Lényeges változásnak minısül (a SAPARD Többéves Pénzügyi Megállapodásról szóló 117/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 
B. melléklet 4. cikk 4. bekezdés a)-b) pont értelmében): 
- a beruházás jellegét vagy végrehajtásának feltételeit érintı, illetve egy céget vagy állami hivatalt indokolatlan 
elınyben részesítı változások; 
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(9) A támogatás rendeltetésétıl, valamint a támogatási szerzıdésben meghatározottaktól eltérı 
felhasználása jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minısül, és azt – a MVH elnökének a 
visszafizetésrıl szóló döntése alapján – a jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelı 
kamattal növelten kell a MVH számlájára visszafizetni. Jogosulatlanul felhasznált támogatásokat a 
MVH behajtja. 
 
(10) Amennyiben a támogatási szerzıdés megkötése után, a megvalósíthatósági folyamat során 
pénzügyi, vagy egyéb rendellenesség fedezhetı fel, a MVH részérıl a támogatási szerzıdésben 
meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására kerül sor. Ez lehet a kedvezményezettnek már 
kifizetett támogatás visszafizetésére kötelezés, amelyet a kifizetés idıpontjától számítva, a jegybanki 
alapkamat kétszeres mértékének megfelelı kamattal megnövelve kell visszafizetni, valamint a további 
támogatástól való eltiltás (adóslistára való felvezetése), illetve egyéb polgári- és büntetıjogi eljárások 
kezdeményezése. 

 
14.§ 

A pályázatnál alkalmazandó és az intézkedésre vonatkozó jogszabályok 
 
2000. évi C. törvény a számvitelrıl 
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl 
1997. évi LXXVIII. törvény – Az épített környezet alakításáról és védelmérıl 
1995. évi LVII. törvény  A vízgazdálkodásról 
2001. évi CXVI. törvény  A Nemzeti Földalapról 
1990. évi LXV. törvény  A helyi önkormányzatokról 
1998. évi XLVIII. törvénnyel módosított 1994. évi LV. törvény a termıföldrıl 
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 
1996. évi LIII. törvény a természet védelmérıl 
2001. évi LXIV. törvény A kulturális örökség védelmérıl 
1999. évi  CXXI. Törvény a gazdasági kamarákról 
227/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet a 2003. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyőjtési Programról és 

a 154/1999. (X. 22.) Korm. rendelet módosításáról 
236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a mezıgazdasági termelık agrártámogatás igénybe vételével 

összefüggı adatszolgáltatásáról és nyilvántartásba vételérıl 
117/2001 (VI.30.) Korm. rendelet SAPARD Többéves Pénzügyi Megállapodás kihirdetésérıl   
290/2002. (XII.27.) Korm. rendelet az agrár és vidékfejlesztésrıl    
81/2003 (VI.7) Kormány Rendelet a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról    
53/2001 (VIII. 17.) FVM rendelet „Magyarország SAPARD Terve 2000-2006” kihirdetésérıl 
83/1997. (IX. 26) Országgyőlési határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 
2253/1999. (X. 7.) Korm. határozat a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Programról és a bevezetéséhez 

szükséges intézkedésekrıl 
161/1998 (IX.30) kormányrendelet – A nemzeti kulturális örökség miniszterének feladat – és 

hatáskörérıl 
158/1997. (IX. 26.) Kormány rendelet az építési, mőszaki ellenıri tevékenységrıl 
51/2000 (VIII. 9.) FVM-GM-KÖVIM együttes rendelete az építıipari kivitelezési, valamint a felelıs 

mőszaki vezetıi tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról 
91/1997 (XI.28) FM Rendelet az Erdészeti szaporító anyagokrıl 

                                                                                                                                                         
- az infrastrukturális beruházás tulajdon-viszonyainak jellegében bekövetkezett változások, illetve egy 
társfinanszírozott termelı tevékenység megszőntetése vagy áthelyezése. 
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15.§ 
Az MVH Regionális Irodáinak címei és illetékességi területei 

 
Pályázati egységcsomagok beszerezhetık az alábbi helyeken: 

Dél-Alföldi Regionális Iroda Szeged székhellyel, Csongrád, Békés és Bács-Kiskun megyei 
illetékességgel: 

• 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4. 
Tel.: (62) 551-188 
Fax: (62) 551-189 

Észak-Magyarországi Regionális Iroda Miskolc székhellyel, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és 
Heves megyei illetékességgel: 

• 3530 Miskolc, Mindszent tér 1. 
Tel.: (46) 509-563, 509-564 
Fax: (46) 509-565 

Dél-Dunántúli Regionális Iroda Kaposvár székhellyel, Somogy, Tolna és Baranya megyei 
illetékességgel 

• 7400 Kaposvár, Fı u. 16. 
Tel.: (82) 527-300 
Fax: (82) 527-325 

Észak-Alföldi Regionális Iroda Nyíregyháza székhellyel, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-
Szolnok és Hajdú-Bihar megyei illetékességgel 

• 4400 Nyíregyháza, Hısök tere 9. 
Tel.: (42) 508-210 
Fax: (42) 508-222 

Közép-Dunántúli Regionális Iroda Veszprém székhellyel, Veszprém, Komárom-Esztergom és Fejér 
megyei illetékességgel: 

• 8200 Veszprém, Radnóti tér 2., 
Tel.: (88) 579-860 
Fax: (88) 579-861 

Nyugat-Dunántúli Regionális Iroda Zalaegerszeg székhellyel, Zala, Vas és Gyır-Moson-Sopron 
megyei illetékességgel: 

• 8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.,  
Tel.: (92) 550-260 
Fax: (92) 550-269 

Közép-Magyarországi Regionális Iroda Budapest székhellyel, Budapesti és Pest megyei 
illetékességgel 

• 1132 Budapest, Váci út 18. 
Tel.: (1) 451-2090 
Fax: (1) 451-2099 

 
���� Igen nagy örömünkre szolgált, hogy végre olyan pályázati kiírás jelent 
meg, amelyre a tájházak is reménnyel nevezhetnek. Az április 30-i határidı 
azonban csak a jól elıkészített és kellıen dokumentált témáknak ad esélyt. 
Elızetes felmérésünk szerint több tájház, ill. fenntartó szándékozik pályázni, 
amelyhez a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igyekszik támogatást 
nyújtani. A pályázati felhívást azért tettük közzé, hogy tematikájával és 
jogszabályi mellékleteivel a jövıbeli pályázatokra történı felkészülést segítsük. 
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Pályázati felhívás 
az „Év tájháza” cím elnyerésére 

 
A Magyarországi Tájházak Szövetsége – alapítóinak szándékát szem elıtt tartva 
- a hazai tájház-mozgalom népszerősítése, értékeinek szélesebb körő 
megismertetése és a győjteményeket létrehozó, ápoló, gyarapító személyek 
áldozatos tevékenységének elismertetése érdekében meghirdeti az „Év tájháza” 
cím elnyerésére kiírt pályázatát. 
 

A pályázaton részt vehet a Szövetség mindazon tagja, aki 2003. évben mőködési 
engedéllyel rendelkezett, fenntartótól függetlenül. 
 

A folytonosság és esélyegyenlıség biztosítása érdekében a pályázatok tény-
adatait a 2003. év mutatói alapján kell összeállítani, de a beérkezett pályázatok 
elbírálásában meghatározó jelentısége lesz a pályázó helyszíneket bejáró 
bizottsági tagok közvetlen tapasztalatainak is. 
 

A pályázati őrlapot – lehetıleg nyomtatott betővel v. géppel kitöltve –  
 

2004. július 15-ig 
 

kérjük visszaküldeni zárt csomagolásban, a pályázó intézmény nevének 
feltüntetésével a Tájház Szövetség címére. (3758 Jósvafı, Dózsa György utca 
3.). 
 

A kiírásnak nem megfelelı, hiányos, vagy határidı lejárta után érkezett 
pályázatokat a bíráló bizottság nem vesz figyelembe, azokat nem ırzi meg és 
nem küldi vissza. 
 

A pályázattal kapcsolatos további információ a 06-30-531-9444 számon kapható 
Szablyár Pétertıl. 
Az „Év tájháza” kitüntetı cím évente egy tájháznak adományozható, amely 
100 000 Ft pénzösszegbıl és egy – a Szövetség emblémáját és az „Év tájháza 
2004.” feliratot tartalmazó - táblából áll, amelyet a gyıztes házában kihelyezhet. 
 

A díj átadására minden évben a Szövetség által szervezett Országos Tájházi 
Találkozó alkalmával kerül sor. 
 

A régi szlogent idézve: „a részvétel és nem a gyızelem a fontos”. Emeljük ezzel 
is szeretett intézményeink rangját. Várjuk pályázataikat! 
 
2004. február 15.          Elnökség 
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„Év tájháza” 
pályázati adatlap (a 2003-évi tény adatok alapján töltendı ki) 

 
 

1. A tájház neve: 
2. A tájház címe: 
3. Fenntartója (önkormányzat, múzeum, egyesület, egyéb civil szervezet, 

magánszemély, egyéb……………………………….) 
4. Éves költségvetése és annak fıbb elemei: 

 
 
 
 

5. 2003-ben végzett felújítások értéke (eFt): 
6. 2003-ben végzett beruházás értéke (eFt): 
7. Látogatószám és annak megoszlása (felnıtt, gyermek, kedvezményes) 
8. Jegybevétel :   eFt 
9. Kiállítások (állandó, idıszakos) bemutatása (max 2 A4 oldal) 
10. A tájház szerepe a település kulturális, közösségi életében (max. 1A4 

oldal) 
11. A tájház szerepe a településen folyó hagyományırzı, helyismereti 

tevékenységben (max. 1A4 oldal) 
12. A tájházban kapható magyar nyelvő kiadványok (szórólap, prospektus, 

levelezılap, TKM füzet, stb;.ezekbıl 1-1 pld-t kérünk mellékelni); 
 
 

13. A tájházban kapható idegen nyelvő kiadványok (mint 12. pontnál) 
 
 

14. A tájházban árusított ajándék- és élménymegırzı tárgyak 
 
 

15. A tájházban tartott rendezvények bemutatása (max. 2A4 oldal); 
16. Évente rendszeresen ismétlıdı rendezvények: 

 
 

17. A leltárba vett tételek száma: 
18. 2003-évi gyarapodás mértéke: 
19. A tájház vendégkönyvének legtartalmasabb beírása 

 
 

20. A tájház legnagyobb erıssége, legemlékezetesebb része: 
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21. A tájház legsürgısebben fejlesztendı területe (állományvédelem, maga az 
épület, kiállítások, melléképületek, idegen-nyelvő tájékoztatás,  stb) 

22. Infrastruktúra kiépítettsége, állapota (WC-mosdó, ruhatár, tájékoztató 
táblák, idegen-nyelvő feliratok, akadálymentesítés, vagyonvédelem) 

 
 

23. Van-e honlapjuk (ennek egy kinyomtatott példányát kérjük mellékelni); 
 

24. A ház bemutatása, leírása (max. 3  A4 oldal) 
 

25. A pályázattal kapcsolatban kereshetı személy: 
 

Neve: 
Címe: 
Beosztása: 
Telefonszáma: 
E-mail címe: 
 
 
 

……………………….2004. ………………hó ………-n. 
 
 
 
         . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
         a pályázó képviselıje 
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MÚZEUMOK  MAJÁLISA 
 
 

a Magyar Nemzeti Múzeum értesítése alapján ez évben nem a hagyományos 
Múzeum-kerti helyszínen, hanem a Városligetben, a Vajdahunyadvárban és 
környékén, a magyar Mezıgazdasági Múzeummal közösen szervezve 
 
 

2004. május elsején és másodikán lesz. 
 
 

A rendezıknek az a kérése, hogy minden kiállító (múzeum) válasszon ki 
győjteményébıl egy „kincset”, és bemutatkozását építse e mőtárgy köré. 
 
Szövetségünk egy 6x3 m-es sátrat kért, ezt a helyet szeretnénk jól kihasználni. A 
vállalkozó szellemő tájházak számától függıen egyidejőleg két ház 
bemutatkozása lehetséges, valami – arra a vidékre jellemzı tárgy, tárgycsoport, 
tevékenység – élményszerő bemutatásával. 
 
Mindig nagy sikere van a vidékre jellemzı étel-ital-sütemény kínálásának, 
esetleg helyszíni készítésének (pl. csigacsinálás). Jó hátteret biztosít néhány 
jellegzetes kézimunka (terítı, szıttes, párna), használati eszköz (guzsaly, rokka, 
tiloló, gereben) és a stand személyzetének viselete. 
 
Osztogatható szóróanyagoknál arra kell számítani, hogy sok látogató lesz, tehát 
ezekbıl az anyagokból több százat, ezret  kell elıkészíteni. 
 
A standon bemutatkozó tájházak beosztását a március 31-ig történı 
bejelentkezés alapján készítjük el és április 20-ig a résztvevıket tájékoztatjuk. 
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