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Tisztelt Olvasó, Kedves Barátaim! 
 
Az év kezdete egyaránt tartalmazott kedvezı és kedvezıtlen jelenségeket. A 
jelentıs tagdíjhátralék arra kényszerített bennünket, hogy egy tagrevíziót hajtsunk 
végre. Az ebbıl a célból kiküldött „Nyilatkozat”-ot meglepıen kevesen küldték 
vissza: a 161 egyéni tagból 55 (1/3), a 85 jogi tagból 35 (41 %). İszintén 
megmondom: elszomorított ez a tény.  
Közgyőlésünkre nagyon készültünk, hiszen egy egyesületnek ez a születésnapja. És 
bizony 11 órára sem telt meg a terem: 11 jogi (13 %) és 20 egyéni (12,5%) tag 
regisztrálta magát. İszintén megmondom: elszomorított ez is. Pedig izgalmas 
témákról volt szó: a „Tájházak a közösségért” pályázatról, a tájházak 
minıségbiztosításáról, új tisztségviselık választásáról. 
Ennél örömtelibb volt a részvétel néhány regionális tájékoztatón, amelyet a 
„Tájházak a közösségért” pályázat sikeres lebonyolításának elıkészítésére 
szerveztünk. Köszönet a tájékoztatókat szervezı regionális felelısöknek. 
Kedvezıen alakul idei programunk, reményeink szerint a Múzeumok Majálisán 
mutatkozhatunk meg elıször ország-világ elıtt a Múzeum-kertben. Remélem 
méltón fogjuk képviselni mozgalmunkat, amelyhez ezúton is kérem segítségüket és 
aktív részvételüket. 
Reményeim szerint következı számunkban már a „Tájházak a közösségért” 
pályázat végeredményérıl és a pályázat megvalósítási folyamatáról számol-hatunk 
be. Valódi megmérettetés elıtt állunk, nem kicsi a tét!!! 
A „Tájházak a közösségért” pályázat ismét ráirányította a figyelmet tájházaink 
mőködési engedélyeire, ill. ezek hiányára. Sok házban még a múlt század hetvenes 
éveiben nyomtatott mőködési engedély fogadja a látogatót, hát ezek bizony már 
önmagukban is muzeális értékek. Azóta sok helyen változott a 
tulajdonos/fenntartó, a házak besorolása sem felel már meg a hatályos 
jogszabályoknak. Ennél nagyobb azoknak a házaknak a száma, amelyeknek 
egyáltalán nincs mőködési engedélye. Mindez ismét elıtérbe helyezte a tájházak 
leltározási problémáit, hiányosságait. Egyre többen látják be azt, hogy ez egy 
győjteménynek az alapdokumentuma, e nélkül nem nevezhetünk muzeális 
győjteménynek bármely gazdag mőtárgy-együttest sem. 
 

FIGYELEM! 
 

A TÁJHÁZSZÖVETSÉG  mail címe megváltozott! Új címünk: 
 

postmaster@tajhaz-josvafo.t-online.hu 
 

Jöjjenek el március elsejei Közgyőlésünkre, szeretettel várunk mindenkit! 
 
Jósvafı, 2008. február 3. 

Szablyár Péter
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Elnöki beköszöntı 
 

„Ne várj a kedvezı alkalomra, teremtsd meg!”  
 

G.B. Shaw örökérvényő mondata nemcsak mindennapjaink vezérlı elve lehet, 
hanem átsegít bennünket nehéz helyzeteken, és bizonytalanságok közepette erıt ad. 
Ez a gondolat jó szolgálatot tesz akkor is, ha egy sikeres csapatnak akarunk új 
lendületet adni a pillanatnyi megállás, munkánk számvetése után.  

A bı fél évtized, amely a Magyarországi Tájházak Szövetsége alakuló ülése 
óta – mondhatjuk, villámgyorsan – eltelt, kitőzött céljaink eredményes 
megvalósulását hozta. Szervezetünk az ismétlıdı anyagi nehézségeink ellenére 
folyamatosan gyarapította taglétszámát, tartalmas és sikeres rendezvények sorát 
alakította ki, országosan ismert és elismert egyesületté lett. Eközben úgy érzem, 
tagjaink nemcsak közösséggé, hanem barátokká is váltak.  

Nem célom és nem tisztem most az eredmények elıszámlálása, gondjaink 
felemlegetése, mégis, el kell mondanom, sikertörténetként éltem meg a 
Tájházszövetség „háza táján” a közelmúlt eseményeit. Úgy vélem, dr. Füzes Endre, 
„régi-új”, most már tiszteletbeli elnökünk, és az ügyvezetı elnök, Szablyár Péter 
személyében értı, felelıs, szakmailag és emberileg egyaránt értékes vezetıkre 
talált a Tájházszövetség, az elnökség tagjai pedig méltán érdemelnek elismerést 
gondos, kitartó és szerteágazó feladatvállalásukért. A Tájházszövetséget a gondolat 
megszületése, majd a megalakulás óta segítı szabadtéri Néprajzi Múzeumnak, 
valamint az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak, személy szerint dr. Cseri 
Miklósnak és dr. Vigh Annamáriának e helyen is köszönetet kívánok mondani. 

Eredményeink új kihívást hoztak 2008-ra – a Tájházszövetség lendülete, az 
összefogás ereje minden bizonnyal nagyban hozzájárult új feladataink, a tájházak 
szakmai fejlıdését elısegítı minıségbiztosítási rendszer megalapozásához, és a 
Reneszánsz Év keretében, az oktatási és kulturális miniszter által kiírt Tájházak a 
közösségért pályázati felhívás megszületéséhez. 

A Tájházszövetség újonnan megválasztott elnökeként célom mindazon 
értékek megtartása, eredményes továbbvitele, amelyeket az alakulás óta kivívtunk, 
együttes erıvel megteremtettünk. Ezek a teljesség igénye nélkül: a regionális és 
országos találkozók rendszere, a Tájházi Mőhely képzéssorozata, a szervezet 
mőködéséhez kapcsolódó elnökségi ülések és közgyőlés, a szakmai fórumokon, a 
Múzeumi Majálison való részvétel, Az Év Tájháza pályázat és a Tájházi Hírlevél. 
Mindezek mellett 2008 meghatározó feladata lesz a közremőködés a 
magyarországi tájház hálózat számára egyedülálló fejlesztési program 
tervezésében, és a hozzá kapcsolódó pályázat lebonyolításában. A szakmailag 
hitelesen berendezett, gondozott, és a helyi közösség által élıvé tett tájházak sora 
válhat ezáltal a vidéki kulturális örökség bástyájává.  

Bízom benne, hogy szakmai munkájukban megújuló, életképes, a helyi 
közösség számára középponti szerepet kivívó tájházak sorával együtt lépünk majd 
az új évezred második évtizedébe!    
Szentendre, 2008. április 20.      Dr. Bereczki Ibolya 
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A Magyarországi Tájházak Szövetségének 2008. évi Közgyőlésérıl 
 

A Közgyőlést 2008. március 1-jén tartották a szentendrei Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum konferencia termében 
 
A 10.00 órakor határozatképtelen Közgyőlést 11.00 órakor 11 jogi tag képviselı és 
20 egyéni tag képviselı részvételével, az eredeti napirendi pontok közül a 4. pont 
elhagyásával tartották meg. 
 
Dr Füzes Endre elnöki köszöntıje után Dr Vígh Annamária (OKM) tartott 
elıadást, amelyben áttekintette a hazai tájház mozgalom valamennyi területét, 
kiemelten a Reneszánsz év során meghirdetett pályázatokat, részletesen a 
„Tájházak a közösségért” pályázatot. Elemezte a tájházak minıségbiztosítási 
rendszerének formálódó körvonalait, pilléreit, a tájházak mőködési engedélyeinek 
kiadásával és felülvizsgálatával kapcsolatos fejleményeket. 
 
Az Elnökség írásbeli tájékoztatóját Szablyár Péter vetített prezentációja 
egészítette ki, majd Dr Vígh Annamária – a Felügyelı Bizottság elnöke – 
ismertette a FB 2007-évi jelentését. 
 
A Szövetség Közhasznúsági jelentését, 2008. évi munkatervét és költségtervét az 
írásos elıterjesztések alapján jelenlévık egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadták. 
 
A Szövetség Alapszabályának módosítását Szablyár Péter ismertette, melyet 
szavazás követett. 
 
Kolozsvári István a Jelölı Bizottság javaslatait ismertette a módosított 
alapszabálynak megfelelı posztokra, ill. az idıközben elnöki posztjáról lemondott 
Dr Füzes Endre helyére. 
 
A személyi változásokkal kapcsolatos jelölést és szavazást Dr Cseri Miklós 
vezette le, majd újonnan megválasztott elnökünk, Dr Bereczki Ibolya tartotta meg 
székfoglaló beszédét, amelyben az eddigi út folytatását, a pályázati munka fokozott 
támogatását és a minıségbiztosítási folyamat felgyorsítását jelölte meg. 
 
Kapitány Orsolya – a Dél-Dunántúli Régió képviselıje – a VI. Országos találkozó 
Szennán történı októberi megrendezésének fı elemeit vázolta. 
 
A Közgyőlés az elnöki zárszóval zárult. Nagyban emelte a rendezvény hangulatát a 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum által biztosított infrastrukturális háttér, amelyért ez 
úton is köszönetet mondunk. Kovács Károlyné (Marika Néni) rétesei csak a 
koronát tették fel minderre. 



Tájházi Hírlevél- 2008. 1. szám 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 

 
Végezetül egy személyes megjegyzés: sajnálatosnak tartom a szerény részvételi 
arányt, különösen azért is, mert egy civil szervezet életében – mőködjön 
bármennyire jól is év közben – az összegzés és a jövıbe tekintés színtere a 
Közgyőlés, amely az „együvé tartozáson” túl a külsı szemlélık számára is 
megméri a szervezet értékét, jelentıségét, lehetıségeit. Köszönöm azoknak, akik 
eljöttek! Sajnálom azokat, akik nem lehettek itt! 
 

               
 
 Dr Füzes Endre megnyitója        Dr Vígh Annamária elıadása 
 

   
 
 Dr Cseri Miklós „levezet”        A kör közepén Marika Néni 
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JEGYZİKÖNYV 
 

a Magyarországi Tájházak Szövetsége 
Közgyőlésérıl 

 
amelyet 2008. március 1-jén 11 órakor tartottak a szentendrei Szabadtéri 

Néprajzi Múzeum konferencia termében 
 
Dr. Füzes Endre elnök köszönti a megjelenteket. 
A jegyzıkönyv vezetésére: Hegedősné Majnár Mártát, a jegyzıkönyv 
hitelesítésére: F. Tóth Máriát és Dr. Szőcs Juditot kéri fel. Miután Dr. Szőcs Judit 
nincs jelen, F. Tóth Mária mellett Kovács Veronikát kéri fel a hitelesítésre. 
 

Dr. Füzes Endre kéri a jelenlévıket, hogy kézfeltartással szavazzanak arról, hogy a 
jegyzıkönyv vezetıjére jelölt személyt és a hitelesítıket elfogadják-e? 
 

Megállapítja, hogy 31 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megjelentek a 
jegyzıkönyv vezetıjét és a hitelesítıket elfogadták. 
 

A szavazással járó napirendi pontokhoz a szavazatok összeszámlálásához felkéri 
Schill Tamást és Kolozsvári Istvánt. 
 

Dr. Füzes Endre elnök kéri a megjelenteket, hogy kézfeltartással szavazzanak arról, 
hogy a szavazatok összeszámlálására tett javaslatot elfogadják-e. 
 

Megállapítja, hogy 31 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megjelentek 
elfogadták Schill Tamást és Kolozsvári Istvánt, mint szavazat számlálókat. 
 

Ezt követıen Dr. Füzes Endre elnök megállapítja, hogy 11 jogi és 20 egyéni tag 
jelent meg. Az alapszabály VI. fejezete 1.6 pontja alapján a Közgyőlés 
határozatképes. 
 

1. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a tervezett napirendi pontokat elızetesen 
kiküldték a tagságnak, ill. azok megjelentek a Tájház Hírlevél legutóbbi számában. 
Tisztelettel kéri, hogy a jelenlévık kézfeltartással szavazzanak arról, hogy az 
elızetesen kiküldött napirendet elfogadják-e? 
 

Megállapítja, hogy 31 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megjelentek az 
elızetesen kiküldött napirendet elfogadták. 
 

2. Dr. Füzes Endre elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy tisztségviselıink és 
tagjaink közül: - a Magyar Kultúra Lovagja kitüntetésben részesült: 

Dr Simor Ferencné, a nagytótfalui tájház alapítója, vezetıje; 
- Kós Károly díjban részesült, közösségi kategóriában:  
• az isaszegi Múzeumbarátok Köre; 
• egyéni kategóriában: Szablyár Péter ügyvezetı elnökünk;  
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Gratulál a kitüntetetteknek (Hosszan tartó taps). 
3. Dr. Füzes Endre elnök felkéri Dr. Vígh Annamáriát – a NKÖM Közgyőjteményi 
Fıosztály vezetıjét, hogy tartsa meg referátumát a 
„Reneszánsz év – tájházaink megújulása – a „Tájházak a közösségért” pályázat 
tükrében” címen. 
 

Dr. Vígh Annamária elsıként megköszöni, hogy a Magyarországi Tájházak 
Szövetsége közremőködött a „Tájházak a közösségért” c. pályázat elıkészítésében 
és a kiírást követıen a regionális tájékozató fórumok megszervezésében.  
A fıosztályvezetı asszony elmondja, hogy 2007-ben a Tájházszövetség továbbra is 
dinamikus fejlıdött:  
- megjelent a „Tájházi tudástár” c. CD az SZNM szakmai közremőködésével,  
- sikeresen megvalósultak a „Tájházi Mőhely” képzési programjai, 
- a Tájházi Hírlevél igényesebb kivitelben, kiváló szakmai tartalommal jutott el a 
tagsághoz 
- a marketing tekintetében kedvezıek voltak az Utazás Kiállítás, a Múzeumok 
Majálisa, a Kulturális Örökség Napjai c. események tapasztalatai, 
- az ötödik alkalommal megrendezett mecseknádasdi országos találkozóra minden 
eddiginél több regisztrált résztvevı érkezett, 
- Az „Év tájháza” címmel 2007-ben a kiskırösi Szlovák Tájházat tüntette ki a 
Szövetség, 
- eredményesen valósultak meg a Tájházszövetség regionális találkozói, 
- dicséretes a könyv- és dokumentumtár bıvülése, 
- kiemelkedı jelentıségő a tájházak minıségbiztosítási alapjainak megteremtése, 
amelynek igénye a szövetség részérıl fogalmazódott meg. Külön köszönet jár ezért 
Szablyár Péter ügyvezetı elnöknek, aki ezzel kapcsolatos szakanyagot készített, 
amely konkrét, meghatározó feladatokat vázol, nem ragad le a probléma 
felvetésnél, hanem a megoldási javaslatok és a kitörési pontok is megjelennek.  
Ezzel kapcsolatban kijelenti, hogy a minıségbiztosítási rendszer bevezetését az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium 2009-tıl tervezi. 
Dr. Vígh Annamária kiemeli a továbbiakban a szakfelügyelet állandó jelenlétét és 
szakmai jelentıségét ill. a regionális szabadtéri néprajzi múzeumok szerepét a 
tájház hálózat életében. 
A 2008-as pályázatra visszatérve, annak érdemének tekinti a lokális kultúra 
jelentıségének kihangsúlyozását, hisz minden eleme (a mi házunk, a mi 

kiállításunk, a mi programunk, a mi diákjaink) a helyi identitást erısítik. 
Végezetül elmondja, hogy a www.tajhaz.hu weboldal szerkezetében kialakult, de 
még nincs feltöltve teljességében, s ehhez kéri a jelenlévık közremőködését. 
Ígéretet tesz, miszerint az OKM honlapján, a közgyőjteményi oldalról link 
segítségével lehet eljutni majd a tajhaz.hu –ra.  
 

4. Dr. Füzes Endre elnök megköszöni Dr. Vígh Annamária értékelését, biztatását, 
bírálatait.  
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Felkéri Szablyár Péter ügyvezetı elnököt, hogy a 2007. évben végzett munkáról és 
a költségvetési terv teljesülésérıl szóló elnökségi beszámolót, ill. a Tájházi 
Hírlevélben  írásban kiküldött anyagok kiegészítését  tegye meg. 
 

Szablyár Péter nem él a szóbeli kiegészítés lehetıségével, ill. egy vetített képes 
összefoglalóban mutatja be a 2007-es esztendıt.. 
 

Dr. Füzes Endre megköszöni a beszámoló elkészítését. Megkérdezi, hogy a 
beszámolóval kapcsolatban észrevétel, kiegészítés, hozzászólás van-e? 
 

Miután nincs hozzászólás, kéri szavazzanak a beszámolóról, amelyet a Határozatok 
Könyvébe 1/2008. sorszámon fogunk bevezetni. 
 

Megállapítja, hogy 31 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megjelentek a 
2007. évben végzett munkáról és a költségvetési terv teljesülésérıl szóló elnökségi 
beszámolót elfogadták, s ezt a Határozatok Könyvébe 1/2008. sorszámon fogjuk 
bevezetni. 
 

4. Dr. Füzes Endre jelzi, hogy az Elnökség tagjai közül többen betegség miatt 
kimentették magukat, s ezért kéri, hogy a napirendben soron következı pont - 
amely a régiókban végzett 2007. évi munkáról szóló szóbeli beszámoló -, maradjon 
el, s az elnökségi tagok írásban nyújtsák be tevékenységük összegzését, amely a 
Tájházi Hírlevél következı számában jelenjen meg.  
 

Dr. Füzes Endre elnök kéri a jelenlévıket, amennyiben egyetértenek a napirendi 
pont elmaradásával ill. írásban történı teljesítésében, akkor kézfelnyújtással 
jelezzék. 
Megállapítja, hogy 31 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megjelentek 
elfogadták a módosítást, s a regionális beszámolók írásban történı benyújtásáról 
szóló döntést a Határozatok Könyvébe 2/2008. sorszámon fogjuk bevezetni. 
 

5. Dr. Füzes Endre elnök Felkéri Dr. Vígh Annamáriát, hogy a Felügyelı Bizottság 
2007. évre vonatkozó jelentését ismertesse a Közgyőléssel! 
 

Dr. Vígh Annamária ismerteti a jelentést. (Teljes egészében a jegyzıkönyvhöz 

mellékelve, s a Tájházi Hírlevélben is olvasható lesz!) 

 
Dr. Füzes Endre elnök kéri, hogy szavazzanak a Felügyelı Bizottság jelentésérıl. 
Ennek eredményét a Határozatok Könyvébe 3/2008 sorszámon fogjuk bevezetni. 
Megállapítja, hogy 31 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megjelentek a 
Felügyelı Bizottság 2007. évre vonatkozó jelentését elfogadták. 
 

6. Dr. Füzes Endre kéri, szavazzanak a Szövetség közhasznúsági jelentésérıl, 
amelyet Tájházi Hírlevél 2007/4. számában mindenki megkapott. Ennek 
eredményét a Határozatok Könyvébe 4/2008. sorszámon fogjuk bevezetni. 
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Megállapítja, hogy 31 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megjelentek a 
Szövetség 2007. évre vonatkozó Közhasznúsági jelentését elfogadták. 
 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Közhasznúsági jelentést www.skanzen.hu, ill. 
a www.tajhaz.hu honlapokon nyilvánosságra hozzuk. 
 

7. Dr. Füzes Endre elnök elmondja, hogy a Szövetség 2008. évi munkatervét a 
Tájházi Hírlevélben minden jelenlévı megkapta (49-50. oldal). Kéri, hogy ezzel 
kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket tegyék fel! 
Hozzászólás, észrevétel nem érkezik. 
 

Kéri, szavazzanak a Szövetség 2008. évi munkatervérıl. Ennek eredményét a 
Határozatok Könyvébe 5/2008. sorszámon fogjuk bevezetni. 
Megállapítja, hogy 31 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megjelentek a 
Szövetség 2008. évre vonatkozó munkatervét és költségvetését elfogadták. 
  
8. Dr. Füzes Endre felkéri Szablyár Pétert, hogy ismertesse a Szövetség 2008. évi 
költségtervét. 
 

Kéri, hogy ezzel kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket tegyék fel! 
 

Hozzászólás, észrevétel nem érkezik. 
 

Kéri, szavazzanak a Szövetség 2008. évi költségtervérıl. Ennek eredményét a 
Határozatok Könyvébe 6/2008. sorszámon fogjuk bevezetni. 
Megállapítja, hogy 31 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megjelentek a 
Szövetség 2008. évre vonatkozó költségtervét elfogadták. 
 

9. Dr. Füzes Endre elnök elmondja, hogy szövetségünk mőködése az 
Alapszabályunkban meghatározott keretek között zajlik. Egy egyesület is „élı” 
szervezet, mőködésének változásait így az Alapszabályunkban is követni kell. Ez 
történik most is. Mielıtt azonban a részletekre kitérnénk, bejelenti, hogy életkora 
miatt lemond az elnöki tisztségrıl, s kéri ennek elfogadását. Megköszöni a 
szövetség elmúlt hatévi munkáját a tagságnak, az elnökségnek, Szablyár Péter 
ügyvezetı elnöknek és a Felügyelı Bizottságnak. 
Mindezek után átadja a szót Szablyár Péternek, hogy ismertethesse az Alapszabály 
módosításának indokait, a javasolt változtatásokat, kiegészítéseket.  
 

Szablyár Péter a közgyőlés, a tagság és a saját nevében megköszöni Dr. Füzes 
Endre elnök úr eddigi értékes munkáját, s kifejti, hogy bízik a további jó 
együttmőködésben. Ezt követıen ismerteti az Alapszabályban javasolt  
változtatásokat, amelyekrıl egyenként, a módosító javaslat elhangzását követıen 
szavaznak a megjelentek. 
 

1. változtatási javaslat: az alapszabály IV. pontjával - AZ EGYESÜLET 
VAGYONÁVAL, GAZDÁLKODÁSÁVAL – kapcsolatos: 



Tájházi Hírlevél- 2008. 1. szám 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 

1. Az Egyesület induló vagyona a tagok által az alapításkor jogi személyek által 
befizetett minimum 10.000,- Ft, egyéni tagonként 1500,- Ft. A javaslat szerint a 

2008. naptári évre szóló tagsági díj következıképpen alakul: az egyéni tagdíj 
2.000,-Ft., a jogi tagdíj 15.000,- Ft. 
 

Kéri, szavazzanak a 1. változtatási javaslatról. 
Megállapítja, hogy 31 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megjelentek 
elfogadták a 2008. évi tagsági díjjal kapcsolatos változást. 
 

2. változtatási javaslat: az alapszabály VI. pontjával - AZ EGYESÜLET 
SZERVEZETE – c. fejezettel kapcsolatos: 
Az Egyesület szervei: 
1. Közgyőlés 
2. Elnökség 
3. Tiszteletbeli elnök    
4. Elnök 
5. Ügyvezetı elnök 
6. Felügyelı Bizottság 
7. Felügyelı Bizottság elnöke 

 

Továbbá: 
 

1.1. A Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
a) az alapszabály megállapítása és módosítása; 
b) az éves költségvetés meghatározása; 
c) az Elnökség éves beszámolójának elfogadása, számviteli törvény szerinti éves 
beszámoló valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása; 
d) az Egyesület megszőnésének, átalakulásának, beolvadásának vagy 
szétválásának, más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén 
feloszlásának kimondása; 
e) az Egyesület Szervezeti és Mőködési Szabályzatának elfogadása; 
f) az Elnökség és Felügyelı Bizottság ügyrendjének jóváhagyása; 
g) az Elnökség tagjainak, a Tiszteletbeli Elnök (mint új kategória jelenjen 

meg!), az Elnöknek, továbbá a Felügyelı Bizottság tagjainak és elnökének 
megválasztása 

 

Kéri, szavazzanak a 2. változtatási javaslatról. 
Megállapítja, hogy 31 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megjelentek 
elfogadták a „tiszteletbeli elnök” funkciójának bevezetésével kapcsolatos változást. 
 

3. változtatási javaslat: ugyancsak az alapszabály VI. pontjával - AZ EGYESÜLET 
SZERVEZETE – c. fejezettel kapcsolatos, az „Elnökség” intézményét érinti: 
2.1. Az Elnökség az Egyesület tevékenységének koordináló, irányító szerve. A 
Közgyőlések közötti idıszakokban az Egyesület munkáját az 11 tagú elnökség – a 
Titkárság, mint ügyintézı szerv közremőködésével - irányítja. Az Elnökség tagjai: 
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 - Elnök: 1 fı; 
 - Ügyvezetı elnök: 1 fı; 
 - Elnökségi tagok: 10 fı,  
(hogy a Tájházszövetség regionális szervezeteinek képviselıi között a 
magyarországi német nemzetiségi tájházak is reprezentálva lehessenek). 
 

Kéri, szavazzanak a 3. változtatási javaslatról. 
Megállapítja, hogy 31 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megjelentek 
elfogadták az elnökség létszámának bıvülésével kapcsolatos változást. 
 

4. változtatási javaslat: ugyancsak az alapszabály VI. pontjával - AZ EGYESÜLET 
SZERVEZETE – c. fejezettel kapcsolatos, az elnökség választásának szabályát 
érinti: 
2.2. Az Elnökséget a Közgyőlés nyílt szavazással három évre választja a 3 tagú 

Jelölı Bizottság javaslata alapján. Az Elnökség maga állapítja meg ügyrendjét, 
döntéseit mindig… 
 

Kéri, szavazzanak a 4. változtatási javaslatról. 
Megállapítja, hogy 31 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megjelentek 
elfogadták az elnökség választása elıtt a 3 tagú jelölı Bizottság tevékenységére tett 
javaslatot. 
 

5. változtatási javaslat: ugyancsak az alapszabály VI. pontjával - AZ EGYESÜLET 
SZERVEZETE – c. fejezettel kapcsolatos, új pontként kéri feltüntetni a 
„Tiszteletbeli elnök” definícióját a következıképpen: 
 
3.  Tiszteletbeli elnök. A Szövetség tiszteletbeli elnöke olyan személy, aki a hazai 

tájház mozgalom elıbbre vitelében elévülhetetlen érdemeket szerzett. 

Megbízatása élethosszig tart, s csak lemondás vagy elhalálozás folytán szőnik 

meg. A Szövetség tiszteletbeli elnöke részt vehet az Elnökség és a Közgyőlés 

munkájában, s valamennyi ülésen szavazati joggal rendelkezik. A Szövetség 

tiszteletbeli elnökét megilletik mindazon jogok, amelyek a rendes tagot, de 

tagdíjat nem köteles fizetni. 
 
Kéri, szavazzanak az ismertetett módosításról. Megállapítja, hogy 31 igennel, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megjelentek a módosítási javaslattal 
egyetértenek. 
 

Az Alapszabály módosítását érintı változásokat a Határozatok Könyvébe 7/2008. 
sorszámon fogjuk bevezetni. 
 

10. Dr. Füzes Endre elnök tájékoztatja a jelenlévıket, hogy az Alapszabály 
módosításához kapcsolódó személyi változások elıkészítésére az Elnökség 3 tagú 
jelölıbizottságot kért fel, tagjai: Papp Ágnes (Ócsa), Kovács Veronika (Budaörs) 
és Kolozsvári István (Komádi) személyében, akik a felkérést elfogadták. 
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Felkéri Kolozsvári Istvánt, hogy a jelölıbizottság javaslatát ismertesse! A választás 
levezetésére felkéri Dr. Cseri Miklós fıigazgató Urat. 
 

Kolozsvári István ismerteti a javaslatot az alábbiak szerint:  
- Tiszteletbeli elnök: Dr. Füzes Endre, 
- Elnök: Dr. Bereczki Ibolya, 
- Elnökség: tagságában megerısítendı a 2007-es évben történt kooptálást 

követıen: Gyanó Szilvia, 
- Új elnökségi tag a német nemzetiségi tájházak képviseletére: Jaszman 

Gabriella, 
- Felügyelı Bizottsági tag: Dr. Páll István 

 

Cseri Miklós átveszi az elnöklést: 
 

11. Tájékoztatja a jelenlévıket, hogy részbeni, tehát nem teljes körő tisztújítás 
történik, s megkérdezi, van-e további javaslat a jelöltekre? 
 
Miután nincs egyéb javaslat: 
 

• Tiszteletbeli elnöknek jelölték Dr Füzes Endrét 
Kéri, szavazzanak a jelöléssel kapcsolatban! 
 
Megállapítja, hogy 31 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megjelentek 
Dr. Füzes Endrét a Szövetség tiszteletbeli elnökévé választották. 
 

• A Szövetség elnökének jelölték Dr Bereczki Ibolyát, aki eddig a Felügyelı 
Bizottság tagja volt. 

Kéri, szavazzanak! 
 

Megállapítja, hogy 31 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megjelentek 
Dr Bereczki Ibolyát a Szövetség elnökévé választották. 
 

• A 10 tagúra bıvült elnökség soraiban megerısíteni javasolták  Gyanó 
Szilviát (Közép-Dunántúli Régió); 

Kéri, szavazzanak! 
 

Megállapítja, hogy 31 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megjelentek 
Gyanó Szilviát elnökségi tagságában megerısítették. 
 

• A német nemzetiségi tájházak képviseletére elnökségi taggá jelölték 
Jaszmann Gabriellát, a budaörsi Heimatmuseum munkatársát. 

Kéri, szavazzanak! 
Megállapítja, hogy 31 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megjelentek 
Jaszmann Gabriellát elnökségi taggá választották. 
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• Dr. Bereczki Ibolya elnökké választása miatt a  Felügyelı Bizottság 
megüresedett helyére jelölték Dr Páll Istvánt, a Sóstói Múzeumfalu 
igazgatóját 

Kéri, szavazzanak! 
 

Megállapítja, hogy 31 igennel, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a megjelentek 
Dr Páll Istvánt a Felügyelı Bizottság tagjává választották. 
 

Dr. Cseri Miklós tájékoztatja a közgyőlést, hogy az elfogadott személyi 
változásokat a Határozatok Könyvébe 8/2008. sorszámon fogjuk bevezetni. 
 

Felkéri a szövetség újonnan megválasztott elnökét, Dr. Bereczki Ibolyát az elnöki 
funkció átvételére és székfoglalója megtartására. 
 

12. Dr. Bereczki Ibolya megválasztott elnök megköszöni a bizalmat, s a jelöléssel 
való egyetértést. Elmondja, hogy a Tájházszövetség elismertsége biztos alap a 
jövıre nézve. A kialakult értékek továbbvitelét fontosnak tartja, s mindezek mellett 
feladatának tekinti a minıségbiztosítással, a pályázatok elıkészítı, koordináló 
szerepével kapcsolatos teendıket, a stabil költségvetési háttér megteremtését, a 
hálózati tevékenység erısítését. Elismeri Dr. Füzes Endre és Szablyár Péter eddigi 
munkáját, megköszöni a szakfelügyelet részérıl Dr. Vígh Annamária segítségét, az 
OKM munkatársai közül Csiszér Dóra együttmőködési készségét, valamint Dr. 
Cseri Miklósnak és az általa vezetett Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak a szakmai 
támogatását. 
 

13. Dr. Bereczki Ibolya elnök felkéri Kapitány Orsolya elnökségi tagot – Dél-

Dunántúli regionális képviselınket - a VI. Országos Találkozóval kapcsolatos 
tájékoztató megtartására. 
 

Kapitány Orsolya elmondja, hogy 2008-ban a Szennai Szabadtéri Néprajzi 
Győjtemény 30. évfordulóját ünnepli, s ezzel a jubileummal szeretnék összekötni 
az országos találkozót. Az idıpont a 2007. évi rendezvényhez képest egy hónappal 
elıbbre lett hozva, vagyis október 2-5. között valósulhat meg az esemény. A 
program összeállítása már megtörtént, s ez a Tájházi Hírlevél következı számában 
olvasható lesz. 
 

14. Dr. Bereczki Ibolya megköszöni a tájékoztatást. Kifejti, hogy reményei szerint 
a kiváló helyszín és program a 2007. évi találkozót meghaladó közönséget fog 
vonzani. 
 

15. Dr. Bereczki Ibolya az idı elırehaladtával kéri, hogy az „Egyebek” napirendi 
pont keretében az idıvel gazdálkodva rövid, tömör hozzászólásokkal éljenek. 
 

16. EGYEBEK: 
- Szablyár Péter az elmúlt hetekben végzett regionális pályázati tájékoztatókkal 
kapcsolatban elmondja, hogy a tapasztalatok szerint a kiírás érthetı, s a felmerült 
kérdésekre választ tudtak adni. Az elıfinanszírozás lehetıségének mindenhol 
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örültek! A tájékoztatókon felhívták az érdeklıdık figyelmét arra is, hogy ne csupán 
eszközökre, infrastruktúrát érintı beruházásokra pályázzanak, hanem programok 
megvalósítására is, hogy az „élı tájház” minél több helyen kialakulhasson. 
 

- F. Tóth Mária ismerteti az OKM egyéb pályázati lehetıségeit is, amelyek a 
tájházak fenntartóinak, mőködtetıinek ugyancsak hozzáférhetıek. Ezek a 
következık: „Közkincs”, „Tengertánc”, „Fókuszban a közmővelıdés”, „PANKK”, 
„Megújuló Győjtemények”. Minden jelenlévıt buzdít a lehetıségek kihasználására 
és sok sikert kíván a pályázáshoz. 
 
17. Dr. Bereczki Ibolya megköszöni a hozzászólásokat és bezárja a közgyőlést. 
 
A jegyzıkönyvet készítette: 
 

Hegedősné Majnár Márta 
 
Szentendre, 2008. március 01. 
 
 
A jegyzıkönyvet hitelesítette: 
 

F. Tóth Mária     Kovács Veronika 
egyéni tag      Budaırsi Heimatmuseum 

 
 

V e n d é g e i n k  
 

                    
 
 Csiszér Dóra      Dr Vígh Annamária   F. Tóth Mária 
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A Magyarországi Tájházak Szövetsége Felügyelı Bizottságának  
beszámolója a Szövetség 2007. évi tevékenységérıl  

(készült a 2008. március 1-jei Közgyőlésre) 
 

A FB beszámolóját a Szövetség alapszabálya VI. fejezet 6.3 pontjának megfelelıen 
állította össze. A FB feladat- és hatásköre alapján a Szövetség alapszabályszerő 
mőködését, gazdálkodását és céljainak megvalósulását vizsgálta most is. Az 
Elnökség a FB tagjait üléseire rendszeresen meghívta, felmerülı problémák esetén 
konzultált a FB tagjaival. 
 

A Szövetség az elmúlt évben a 2007. évi Közgyőlésén elfogadott munkaterve 
alapján folytatta tevékenységét. A regionális találkozók ismét azt bizonyították, 
hogy ezek a szakmai munka mellett jó alkalmat teremtenek a személyes 
kapcsolatok kialakítására, a regionális múzeumi szervezetekkel történı 
kapcsolatfelvételre, szakfelügyeleti  tevékenység folytatására. 
 
A  határokon túli magyar nyelvterületek  tájházaival folytatódott az együtt-
mőködés, részben az ott szervezett fórumokon, részben a hazai rendezvényeken. 
Örömmel regisztráltuk a  lassan megszőnı határokon túlról érkezı Tájházi Mőhely 
résztvevıket is. 
 

A SZNM által támogatott Tájházi Mőhely változatlanul jól szolgálta a szakmai 
továbbképzés ügyét, de meg kellett állapítani, hogy az utazási költségek 
növekedése és a távollétek egyre kevesebb tagunknak teszi lehetıvé e 
továbbképzések látogatását. Egyetértünk a képzési napok 2-2 napos kurzusokba 
történı tömörítésével. 
 

Az UTAZÁS 2006 és a Múzeumok majálisán való részvétel  minden eddiginél 
sikeresebb volt, bevált a regionális idıbeosztás és a tájházak által delegált 
kézmővesek bemutatkozása, ezzel is utalva az „élı tájházak” irányába történı 
elmozdulásunkra.  
 

A Szövetség V. Országos találkozójának szervezése csak egy – az 
idegenforgalmi  szezon utáni -  idıpontra áthelyezve vezetett sikerre.  Az ideális 
környezet, a színvonalas szakmai program és az autóbuszos kirándulás a szervezık 
odaadó munkáját dicsérte. 
 
Az elnökségi ülések megfelelıen elıkészítettek voltak, a napirendi pontok írásos – 
elızetes – elıterjesztése hatékony tárgyalást és döntést tett lehetıvé. Változatlanul 
probléma az elnökségi tagok részvételi feltételeinek biztosítása (távollét, utazási 
költség). 
 
A Tájházi Hírlevél továbbra is jól szolgálta a tagság tájékoztatását. Az NKA 
támogatása biztos alapot teremt megjelentetéséhez. A kiadvány képminıségének 
javulása mára már képi információk átadására is alkalmassá teszi a kis lapot. 
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Az immár hagyományos „Év tájháza” cím odaítélése a házak színvonalának 
növelését szolgálja. A kiskırösi  szlovák  tájház megújult épületeivel, hiteles 
enteriırjével és színvonalas programjaival rászolgált a kitüntetı címre. 
 

A 2008-ban kiírásra kerülı „Tájházak a közösségért” pályázat elıkészítésében és 
kiírásában való közremőködés a Szövetség elismertségét tovább növelte. 
Mozgósító tevékenységét a pályázat sikeres lebonyolítása zálogának tekintjük. 
 
A Szövetség tájházak minıségbiztosításával kapcsolatos kezdeményezése ismét 
igazolta a civil háttér szükségességét és jelentıségét. A rendszer kidolgozásában 
való aktív közremőködése lehetıvé tette ennek az idıszerő problémának a mielıbbi 
megoldását, ill. annak megkezdését. 
 
Örvendetes a Szövetség Könyv- és Dokumentumgyőjteményének fejlıdése, mely 
reményeink szerint hamarosan megfelelı elhelyezés nyerhet. 
 

Sajnálatos, hogy a Nemzeti Civil Alapprogram mőködési támogatásainak jelentıs 
csökkentése tovább gyengítette a Szövetség anyagi helyzetét. Az év végén 
megkezdett tagrevízió reményeink szerint a tagdíjfizetési rend helyreállításához 
vezet, amely különösen az egyéni tagok esetében jelentıs. A több, mint félmillió 
Ft-os elmaradt tagdíj részbeni befizetése is már kedvezı hatással lehet a Szövetség 
mérlegére. 
 
 

Összességében: megállapítható, hogy a Szövetség 2008. évet  is eredményesen  
zárta, társadalmi elismertsége is ismertsége nıtt. A FB 2007-ben is jó 
együttmőködésre törekszik az Elnökséggel és támogatja a Szövetség munkáját. 
 
Szentendre, 2008. március 1. 
 
 Sisa Béla sk. T.dr. Bereczki Ibolya sk.  Dr. Vígh Annamária sk 
 a FB tagja    a FB tagja           a FB elnöke 

 

  Mőködik a regisztráció
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A „MAGYARORSZÁGI  TÁJHÁZAK  SZÖVETSÉGE” 
MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA 

(hatályos 2008. március 1. napjától) 

I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, LOGÓJA 
 

1. Az Egyesület neve: Magyarországi Tájházak Szövetsége 

rövid neve:   Tájház Szövetség 

2. Székhelye:   3758 Jósvafı, Dózsa Gy. u. 3. 

3. Az Egyesület logója:   

4. Az Egyesület jellege: nemzetközi 

5. Az Egyesület jogállása:  

A Magyarországi Tájházak Szövetsége a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvének 61-64. §-ai, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, 
valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján, 
önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkezı, nyilvántartott tagsággal 
mőködı, nyílt szakmai társadalmi szervezet, mely önálló jogi személy. 

II. AZ EGYESÜLET CÉLJA 
 

Tájház: a népi építészet szempontjából jelentıs, esetleg népi mőemlékeknek 
minısített épületekben berendezett lakásbelsıket (esetleg mőhelyeket, 
kezdetlegesebb ipari létesítményeket) bemutató muzeális intézmény. 

Az Egyesület célja: 

1. A Magyarországon létezı tájházakat mőködtetı jogi- és természetes személyek 
érdekeinek képviselete és összehangolása. A tájházak megırzésének, szakszerő 
helyreállításának, mőködtetésének, fenntartásának, fejlesztésének elısegítése, új 
tájházak létrehozásának szakmai támogatása, valamint részvétel a tájházakkal és 
győjteményeikkel kapcsolatos tudományos kutatásokban. 

 
2. A tájházakat mőködtetı szervezetek és személyek jó szakmai 

együttmőködésének elısegítése, az ehhez szükséges információellátás és 
szakmai érdekképviselet biztosításával, továbbképzések, konferenciák 
szervezésével, szakmai fórumok mőködtetésével. 

 
3. A magyarországi tájházak jellemzıit tartalmazó adatbázis létrehozása és 

rendszeres karbantartása, a tájházak létezésével és tevékenységével kapcsolatos 
információk folyamatos publikálása (honlap). 
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Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében nemzetközi jelleggel mőködik. 

 

III. AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGE 
 

1. Az Egyesület céljainak elérése érdekében tevékenysége során törekszik a 
tájházak létesítésével és mőködtetésével kapcsolatos rendszeres tájékoztatás 
biztosítására, javaslatok kidolgozására az illetékes kormányzati szervekkel és 
hatóságokkal kialakítandó információs és munkakapcsolat elmélyítésével. 

 
2. A Tájház Szövetség tagjai nem jogi személyiségő regionális szakmai 

szervezetet hozhatnak létre és mőködtethetnek. A regionális szervezet 
képviseletére az elnökség tagjai kapnak megbízást. A regionális szervezetek 
mőködési szabályzatuk (a Szövetség Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
része) és munkatervük szerint végzik tevékenységüket a Tájház szövetség 
alapszabályában foglaltak szerint. 

3. Tagjai véleményének figyelembe vételével állást foglalnak, és javaslatokat 
tesznek a kormányzati szervek által hozott, a képviselt szakterületet érintı 
döntések és szabályozók tervezeteivel kapcsolatban. 

 
4. Sajátos eszközeivel feltárja, felvállalja és képviseli tagjai érdekeit bel- és 

külföldön egyaránt, különösen: 
 a) Kapcsolatot tart kül- és belföldi szervezetekkel, melyekkel kölcsönös 

megállapodások keretében szervezi a régiók, kistérségek tájházai közötti 
közvetlen kapcsolatok kialakulásához szükséges kereteket, feltételeket; 

 b) A nemzetközi fórumokon képviseli tagjait. 
 
5. Rendszeres kapcsolatot alakít ki az illetékes kormányzati szervekkel, 

fıhatóságokkal, rokon szakmai szervezetekkel és ezek területi szerveivel. Részt 
vesz a tájházakkal kapcsolatos rendelkezések, pályázati kiírások 
elıkészítésében, igény esetén azok bírálatában, egyeztetésein. 

 
6. A magyarországi tájházak szakmai színvonalának növelése érdekében: 

a) folyamatosan tájékoztatja tagjait a tájházak létesítésével és fenntartásával, 
üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos mőszaki-, jogszabályi 
háttér változásáról, a létesítés, karbantartás- és mőködtetés feltételeinek 
biztosításához igénybe vehetı források megszerezhetıségérıl 
(pályázatok); 

b) közremőködik a szakmai képzés- és továbbképzés, az egységes 
arculatteremtés kérdéseiben; 
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c) folyamatosan tájékozódik az igénybe vehetı pénzalapokról, 
támogatásokról. Tagjai igényeinek megfelelıen közremőködik a 
pályázatok színvonalas kidolgozásában; 

d) tagjai tevékenységéhez kapcsolódó rendezvényeket, konferenciákat 
szervez, szakmai-, mőszaki-, jogi információkat győjt, rendszerez és 
bocsát rendelkezésre; 

e) szakmai és propaganda célú PR tevékenységet végez tagjai munkájának 
segítése érdekében; 

f) javaslatok, vélemények, tájékoztatások adásával elımozdítja a 
kormányzati- helyi önkormányzati-, regionális- és kistérségi programok 
közérdekkel összhangban történı kidolgozását. 

 
7. Az Egyesület vállalja, hogy céljai megvalósítása során közvetlen politikai 

tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt, tılük támogatást nem fogad el, országgyőlési képviselıi, 
megyei-, és fıvárosi önkormányzati képviselıválasztáson jelöltet nem állít és 
nem támogat és ezt a jövıre nézve is kizárja. 

 
8. Az Egyesület a Kszv. rendelkezéseinek figyelembe vétele szerinti közhasznú 

szervezetként mőködik és jön létre, tekintettel ara, hogy a társadalom és az 
egyén közös érdekeinek kielégítésére az elıbb hivatkozott törvény 26. § c) 
pontjában foglalt alábbi közhasznú tevékenységet látja el: 

4. „nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés" 
5. „kulturális tevékenység” 
6. „kulturális örökség megóvása” 
7. „mőemlékvédelem” 

 
Az Egyesület az elıbbiekben hivatkozott törvény 4. §-ban foglalt rendelkezések 
szerint közhasznú szervezetként folytatja tevékenységét és mőködik. 
 
9.  Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhet. A 
közhasznú szolgáltatások igénybevételének feltételeit és módját a Közgyőlés 
határozza meg. A Közgyőlés döntése nyilvános, azt az Egyesület Hírlevelében, ill. 
a székhelyén kifüggesztett hirdetıtábláján közzé kell tenni.  
 
10.   Felelıs személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek 
hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı szolgáltatások, 
illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 
létesítı okiratnak megfelelı juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban tilos 
részesíteni. (Felelıs személy: aki a  Tájház Szövetség Alapszabályában és belsı 
szabályzataiban vezetı tisztségviselıként megjelölt vagy egyébként érdemi döntési 
jogkörrel rendelkezı személy, valamint a Közgyőlés és Elnökség határozata vagy 
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szerzıdés alapján a szervezet képviseletére vagy bankszámlája feletti rendelkezésre 
jogosult.) 
 

IV. AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA 
 

 
2. Az Egyesület induló vagyona a tagok által az alapításkor jogi személyek által 

befizetett minimum 10.000,- Ft, egyéni tagonként 1500,- Ft, amely a 2008. 
naptári évre szóló tagsági díj.  az egyéni tagdíj 2.000,-Ft., a jogi tagdíj 15.000,- 
Ft. 

 
3. Az Egyesületi tagok évenként meghatározott tagdíjat kötelesek fizetni. 
 
4. Az éves tagdíj mértékét a Közgyőlés állapítja meg és hagyja jóvá. 
 
5. Az Egyesület saját önálló költségvetése alapján gazdálkodik. Az Egyesület 

vagyona elsısorban a tagok által fizetett tagdíjakból, jogi személyek és 
magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képzıdik, valamint növeli a 
gazdálkodás eredményébıl származó esetleges jövedelem. 

 
6. Az Egyesület vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával 

felel. Az Egyesület célja megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása 
érdekében kifejtett szolgáltatások nyújtásával – másodlagosan – gazdasági-
vállalkozási tevékenységet is folytathat. Az Egyesület vállalkozási 
tevékenységét csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében azokat nem 
veszélyeztetve végzi. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem 
osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott célok elérésére, valamint 
tevékenységére fordítja. 

 
7. A tagok az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
8. Az Egyesület: 
 a) váltót, más hitelviszonyt megtestesítı értékpapírt nem bocsáthat ki, 
 b) vállalkozásának folytatásához közhasznú tevékenységét veszélyeztetı 

mértékő hitelt nem vehet fel, 
 c) az államháztartás alrendszereitıl kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve 

hitel törlesztésére nem használhatja, 
 d) befektetési tevékenységet nem folytathat. 

V. AZ EGYESÜLET TAGJAI 
 
1. Az Egyesület tagja lehet minden magyarországi tájház tulajdonosa, fenntartója, 

kezelıje, ill. az azt fenntartó természetes személy, más muzeális intézmény jogi 
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személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetei, és a 
tájházak ügyéért felelısséget érzı és tenni kívánó magyar és nem magyar 
állampolgárságú magánszemélyek, (akik) amelyek magukra nézve kötelezınek 
ismerik el az Egyesület alapszabályát, és annak eleget tesznek. Jogi személyek 
tagsági jogaikat megbízottjukon keresztül gyakorolhatják. 

 
2. A tagok jogai és kötelességei 
 
 Az Egyesület tagja: 

a) részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein (állandó-, 
vagy alkalmi bizottságainak ülésein, az Elnökség, a Felügyelı Bizottság 
ülésein), ezek keretében véleményt nyilváníthat, észrevételt és javaslatot 
tehet, tájékoztatást kérhet; tagként, vagy az általa képviseleti joggal 
felruházott személy által; 

 
b) választhat és választható az Egyesület szerveibe; igénybe veheti az 

Egyesület szolgáltatásait; 
 
c) köteles eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelességeinek, 

tagdíjat fizetni. 
 
d) Az Egyesület valamely szervének törvénysértı határozatát bármely tag – 

a tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság elıtt 
megtámadhatja. 

 
e) Az a tag, aki tevékenyen nem kíván részt venni az Egyesület munkájában, 

de céljaival egyetért, azt erkölcsileg és anyagilag támogathatja. 
 

3. Belépés az Egyesületbe 
 A tagfelvételrıl az Egyesület Elnöksége dönt. Elfogadás esetén a belépés 

idıpontja azonos a belépési nyilatkozat dátumával. 
 Az Elnökség tagfelvételt elutasító döntése ellen az elutasított 15 napon belül 

panasszal fordulhat a Közgyőléshez. A Közgyőlés a soron következı ülésén 
köteles dönteni a panasz tárgyában. 

 Az Elnökség az Egyesület tagjairól nyilvántartást vezet. 
 
4. Az egyesületi tagság megszőnése 

a) kilépéssel, amelyet az elnökséghez kell írásban bejelenteni; 
b) kizárással (a tagdíj nemfizetése, illetve a tagságra való érdemtelenség 

esetén); 
c) a tag halálával, jogi személy jogutód nélküli megszőnésével. 
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 Az Egyesületbıl való kilépés szándékát írásban, az Elnöknek kell bejelenteni. A 
tagsági viszony megszőnése a bejelentést követı elsı elnökségi ülésen a 
kilépési szándék tudomásul vétele esetén lép életbe, addig a tagsági viszony 
fennáll. 

 A tagdíj nem fizetése nem jelenti a kilépési szándék jelzését. Tagdíj nem fizetés 
esetén kizárásra akkor kerülhet sor, ha a tag azt az esedékességtıl számított hat 
hónapon belül írásbeli felszólítás ellenére nem fizette meg. 

 Az Egyesület Elnöksége − tagjai többségének egybehangzó szavazatával − 
érdemtelenség címén kizárhatja a tagot az Egyesület sorából, ha 

 - annak tevékenysége az Alapszabályba ütközik; 
 - a tag tevékenysége ellentétes az Egyesület céljaival, vagy egyébként az 

Egyesület céljainak megvalósulását veszélyezteti, illetve sérti az Egyesület 
jó hírnevét. 

 Az Elnökség a kizárásról hivatalból vagy bármely tag, írásban benyújtott, 
indoklással ellátott indítványára határoz. Az elnökség a kizárási indítványról 
haladéktalanul értesíti a kizárandó tagot, aki annak kézhezvételétıl számított 15 
napon belül − az elnökhöz címezve − írásbeli észrevételeket tehet arra. 

 A kizárásról szóló döntésrıl haladéktalanul értesíteni kell a tagot. 
 A tag a kizárásról szóló határozat ellen, annak kézhezvételétıl számított 15 

napon belül a közgyőléshez fordulhat fellebbezéssel A fellebbezés elbírálásáig a 
tag a tagsági jogait nem gyakorolhatja. A közgyőlés a fellebbezés tekintetében a 
következı közgyőlésen köteles dönteni. 

 
 

VI. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 
 
Az Egyesület szervei: 
 
8. Közgyőlés 
9. Elnökség 
10. Tiszteletbeli elnök 
11. Elnök 
12. Ügyvezetı elnök 
13. Felügyelı Bizottság 
14. Felügyelı Bizottság elnöke 
 
1. Közgyőlés 
 
1.2. A Közgyőlés az Egyesület legfıbb döntéshozó szerve, tagjai az egyéni tag 

magánszemélyek és a jogi személy egyesületi tagok képviselıi. 
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1.3. Az Egyesület Közgyőlései nyilvánosak, de egyes napirendi pontjai zárttá 
tehetık, ha annak nyilvánossága a hatályos jogszabályi rendelkezések 
figyelembe vételével mások személyiségi jogait sértené. 

1.4. A Közgyőlés döntéseit nyílt szavazással, a VI/1.7. pontban meghatározottak 
kivételével egyszerő szótöbbséggel hozza. Az Egyesület tisztségviselıinek 
megválasztása nyílt szavazással történik A döntéshozatal során minden egyéni 
tag egy szavazattal, minden jogi tag két szavazattal rendelkezik. 
Szavazategyenlıség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 

1.5. A Közgyőlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni, de szükség 
szerint a közgyőlés bármikor összehívható. A Közgyőlést az Elnök hívja össze 
oly módon, hogy a tagokhoz az írásbeli meghívó (ajánlott levél) az ülést 
megelızın 8 nappal megérkezzék. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés 
idejét, helyét valamint az ülés napirendi pontjait és mellékelni kell az 
esetlegesen szükséges írásos anyagokat is. Az Elnök köteles harminc napon 
belül rendkívüli közgyőlést összehívni, ha 
- azt a Bíróság elrendeli, vagy 
- a tagok legalább egyharmada az ok és cél megjelölésével kéri. 
A Közgyőlés üléseit az Elnök vezeti. 

1.6. A Közgyőlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több, 
mint fele, vagyis 50% + 1 fı jelen van.  

1.7. Határozatképtelenség esetén a Közgyőlést el kell halasztani és 10 napon belül 
– azonos napirend mellett – ismételten össze kell hívni. Az eredeti 
meghívóban tájékoztatni kell a tagokat arról, hogy a megismételt Közgyőlés a 
megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, kivéve a feloszlás, 
vagy más egyesülettel történı egyesülés kérdését, amelyhez az összes tag 
legalább 2/3-ának jelenléte szükséges. 

1.8. A Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
h) az alapszabály megállapítása és módosítása; 
i) az éves költségvetés meghatározása; 
j) az Elnökség éves beszámolójának elfogadása, számviteli törvény 

szerinti éves beszámoló valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása; 
k) az Egyesület megszőnésének, átalakulásának, beolvadásának vagy 

szétválásának, más társadalmi szervezettel való egyesülésének, 
úgyszintén feloszlásának kimondása; 

l) az Egyesület Szervezeti és Mőködési Szabályzatának elfogadása; 
m) az Elnökség és Felügyelı Bizottság ügyrendjének jóváhagyása; 
n) az Elnökség tagjainak, a Tiszteletbeli Elnök , az Elnöknek, továbbá a 

Felügyelı Bizottság tagjainak és elnökének megválasztása, 
o) az Ügyvezetı Elnök megválasztása; 
p) az egyesületi tagdíjak mértékének jóváhagyása; 
q) javaslat tétele a tájházak érdekében végzett tevékenység elismerésére,  
r) törölve; 
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s) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az Alapszabály 
kizárólagos hatáskörébe utal. 

1.9. A Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben, így különösen az 
1.7. c) pontban meghatározott kérdésben a határozathozatalhoz a Közgyőlés 
legalább 66 %-os igen szavazata szükséges. 

1.10. Összeférhetetlenségi szabályok 
a) Az Egyesület vezetı szerveinek vagy más testületi szerveinek 

határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 
közeli hozzátartozója, élettársa [Ptk. 685. § b)] (a továbbiakban együtt: 
hozzátartozó) a határozat alapján 

 - kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy 
 - bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı 

jogügyletekben egyébként érdekelt. 
 Nem minısül elınynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a 

bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, 
illetve az Egyesület által tagjának tagsági jogviszony alapján nyújtott, 
megfelelı cél szerinti juttatás. 

b) A közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet az 
Egyesület vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú 
szervezetnél töltött be − annak megszőntét megelızı két évben legalább 
egy évig − vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény 
szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

c) A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles az 
Egyesületet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget 
egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

1.11. Az Egyesület Közgyőlésérıl jegyzıkönyvet kell felvenni, amely évente 
újrakezdett sorszámozással folyamatosan tartalmazza a Közgyőlési 
határozatokat. A jegyzıkönyvnek pontosan tartalmazni kell a Közgyőlési 
határozatot, (döntés tartalma) döntést, meghozatalának idıpontját és helyét, 
valamint hatályát, a kötelezettek körét, a döntést támogatók és az ellenzık 
számarányát, személyét, és kérésre a tag külön véleményét. 

 
1.12. A jegyzıkönyv alapján a Közgyőlés által hozott határozatokat, azok 

sorszámozása szerint a Határozatok Könyvébe be kell vezetni. Ugyanezen 
rendelkezéseket értelemszerően alkalmazni kell az Elnökségi ülések 
jegyzıkönyvezésére, valamint a határozatok nyilvántartására. 

 
1.13. Az Egyesület a Közgyőlésen hozott határozatokat, döntéseket az 

érintettekkel közvetlenül írásban, illetve az Egyesület általános, egész 
tevékenységét érintı ügyekben hozott határozatait, döntéseit a székhelyén 
kifüggesztéssel hozza nyilvánosságra és a Múzeumi Hírlevél és az 
Örökségvédelem c. lapban közzéteszi. 
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1.14. Az Egyesület mőködésével kapcsolatos iratokba elıre jelzett idıpontban 
bárki betekinthet, az Egyesület tisztségviselıjének jelenlétében. Nem 
vonatkozik ez arra az esetre, ha az adott irat nyilvánosságra hozatala bármely 
személy személyiségi jogait sértené. 

 
1.15. Az Egyesület mőködésérıl, szolgáltatásai igénybevételi módjáról, 

rendezvényeirıl, illetve szakmai anyagairól kérelemre közvetlenül az anyagok 
megküldésével tájékoztatja a tagságot, illetve a nyilvánosságot. Az éves 
beszámolót, a közhasznúsági jelentést, mőködése, illetve szolgáltatásai 
igénybevételi módját a Múzeumi Hírlevél és az Örökségvédelem c. lapban 
hozza nyilvánosságra. 

 
2. Elnökség 
 
2.1. Az Elnökség az Egyesület tevékenységének koordináló, irányító szerve. A 

Közgyőlések közötti idıszakokban az Egyesület munkáját az 11 tagú elnökség 
– a Titkárság, mint ügyintézı szerv közremőködésével - irányítja. Az 
Elnökség tagjai: 

 - Elnök:  1 fı; 
 - Ügyvezetı elnök: 1 fı; 
 - Elnökségi tagok: 10 fı, a Tájházszövetség regionális szervezeteinek   

képviselıi 
 
2.2. Az Elnökséget a Közgyőlés nyílt szavazással három évre választja a 3 tagú 

Jelölı Bizottság javaslata alapján . Az Elnökség maga állapítja meg 
ügyrendjét, döntéseit mindig szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 

2.3. Az Elnökség tagjai:  
tiszteletbeli elnök: Dr Füzes Endre 
   lakcím:  1124 Budapest, Tornalja utca 4. 
elnök:   Táncosné dr Bereczki Ibolya 

lakcím: 2017 Pócsmegyer, Fürj utca 20. 
 ügyvezetı elnök: Szablyár Péter 
    lakcím: 3758 Jósvafı, Dózsa Gy. u. 3. 

elnökségi tag: Andó György 

lakcím: 5600 Békéscsaba, Bem u. 34. 

elnökségi tag: Horváth Attila 

lakcím: 9492 Fertıhomok, Akác u. 44., 

 elnökségi tag: Szonda István 
lakcím:5500 Gyomaendrıd, Sebes György u. 48. 

  



Tájházi Hírlevél- 2008. 1. szám 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 

elnökségi tag: Kapitány Orsolya 

 Somogy megyei Múzeumi Igazgatóság; Kaposvár, Pf. 70; 
7401 

  elnökségi tag: Hegedősné Majnár Márta 

lakcím: 3325 Noszvaj, Honvéd u. 4. 

elnökségi tag: Kovács Edina 

lakcím: 2230 Gyömrı, Attila u. 12. 

 elnökségi tag: Danter Izabella 
lakcím: 92526 Boldog 159, Szlovákia 

 elnökségi tag: Nagyné Bısze Katalin 
    lakcím: Sóstói Múzeumfalu, 4431 Sóstófürdı 

    Sóstói Múzeumfalu,  

elnökségi tag: Gyanó Szilvia 

    lakcím: 8360 Keszthely, Múzeum u. 2. 

elnökségi tag: Jaszmann Gabriella 

    lakcím: 1022 Budapest, Tövis u. 34/a 

 

2.4. Az Elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § 
b.) pont) élettársa, (továbbiakban: hozzátartozó) nem állhatnak egymással 
munkaviszonyban, vagy más függıségi viszonyban. 

 
2.5. Az Elnökség feladata: 
 

a) elbírálja a belépési nyilatkozatokat, dönt a tagfelvétel ügyében; 
b) folyamatosan áttekinti és irányítja az Egyesület mőködését, operatívan 

intézkedik mindazon kérdésekben, amelyek nem tartoznak a Közgyőlés 
kizárólagos hatáskörébe; 

c) alkalmi bizottságokat hoz létre, szükség szerint külsı szakértıket bíz 
meg; 

d) dönt az Egyesület munkáját segítı, a költségvetésben jóváhagyott keretek 
között mőködı titkárság létszámáról, feladatairól, 

e) munkaterve szerint rendszeresen foglalkozik az Egyesület céljainak 
elérése érdekében a tevékenységi körébe tartozó témákkal és aktuális 
feladatokkal, 

f) dönt jogi személyek és magánszemélyek felajánlásainak, 
hozzájárulásainak elfogadásáról. 

g) Az elnökség által kiküldött 3 tagú ad hoc bizottság javaslata alapján dönt 
az „Év tájháza” oklevél és díj adományozásáról. 
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2.6. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 

akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § B.) pont) élettársa, (a továbbiakban 
együtt hozzátartozó), a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy  
b) bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben 

egyébként érdekelt. 

 Nem minısül elınynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében 
a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve 
az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott jelen okirat 
szerinti célok szerinti juttatás. 

 
2.7. Az Elnökség üléseit évente négy alkalommal tartja. A határozatképességre, a 

szavazás rendjére, a nyilvánosságra, a határozathozatal rendjére, a 
nyilvántartás vezetésére, a döntések közlésére, valamint az iratokba történı 
betekintés szabályaira, a közgyőlésre vonatkozó VI/1. ponton belül az 1.2.; 
1.3.; 1.5.; 1.6.; 1.10.−1.14. pontjába foglalt rendelkezések megfelelıen 
irányadók. Szavazategyenlıség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 

 
3. Tiszteletbeli elnök. A Szövetség tiszteletbeli elnöke olyan személy, aki a hazai 
tájház mozgalom elıbbre vitelében elévülhetetlen érdemeket szerzett. Megbízatása 
élethosszig tart, s csak lemondás vagy elhalálozás folytán szőnik meg. A Szövetség  
tiszteletbeli elnöke részt vehet az Elnökség és a Közgyőlés munkájában, s 
valamennyi ülésen szavazati joggal rendelkezik. A Szövetség tiszteletbeli elnökét 
megilletik mindazon jogok, amelyek a rendes tagot, de tagdíjat nem köteles fizetni. 
 
4. Elnök 
 

a) Az Elnököt a Közgyőlés nyílt szavazással három évre választja. 
b) Az Elnök a Közgyőlésen beszámol az Elnökség munkájáról, és a folyamatban 
lévı ügyekrıl. 
c) Az Elnök jogosult az Egyesület képviseletében önállóan aláírni. 
Szerzıdéskötésre, kötelezettségvállalásra az ügyvezetı elnökkel együtt jogosult. 

 
5.  Ügyvezetı elnök 
 
5.1. Az ügyvezetı elnök feladatait az Elnökség szükség szerint határozza meg. Az 

Ügyvezetı elnököt a Közgyőlés nyílt szavazással három évre választja meg. 
Feladatait az ügyvezetı elnöki titkárságon látja el. Vele szemben a 
munkáltatói jogokat az Elnökség gyakorolja. 

 
5.2. Az Ügyvezetı elnök feladatai 
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a) megszervezi és végzi az Egyesület adminisztrációját; 
b) elıkészíti a testületi ülések anyagait; 
c) folyamatosan kapcsolatot tart a társszervezetekkel, szövetségekkel, 
d) végrehajtja az Elnökség által meghatározott feladatokat; 
e) intézi a pénzügyeket, elkészítteti a mérleget, a könyveléshez adatokat és 

bizonylatokat szolgáltat. 
 
5.3. Az Ügyvezetı elnök jogosult: 

a) az Egyesület képviseletében önállóan aláírni; 
b) pénzügyekben eljárni, azzal a kitétellel, hogy szerzıdéses 

kötelezettséget csak az elnökkel együtt vállalhat; 
c) az elnökkel együtt szerzıdéses kötelezettséget vállalni 
d) a mőködéssel kapcsolatos szerzıdéseket az elnökkel együtt megkötni. 

 
 Az Ügyvezetı elnök felelıs: 

a) a mőködéssel kapcsolatos pénzügyi mőveletek jogszerőségéért; 
b) az Egyesület adminisztrációjáért, a jóváhagyott pénzügyi és egyéb 

elnökségi döntések végrehajtásáért. 
 

6. Felügyelı Bizottság 
 
6.1. A Felügyelı Bizottság az Egyesület pénzügyi, gazdálkodási tevékenységének 

ellenırzı szerve, tagjait a Közgyőlés választja nyílt szavazással 3 éves 
idıtartamra. 

 A Felügyelı Bizottság 3 fıbıl áll, 2 tagja és elnöke van. 
 
 Elnök:  dr. Vígh Annamária 
    lakcím: 1124 Budapest, Pagony u. 2. 
 Tag:   Dr Páll István 
    lakcím:  4431 Sóstófürdı, Tölgyes utca 1. 

Tag:   Sisa Béla 
   lakcím: 1028, Budapest, Szepesi út 2.   

 
6.2. A Felügyelı Bizottságnak nem lehet elnöke, tagja, aki: 

a) az Egyesület vezetı szerveinek tagja és tisztségviselıje, a szakosztályok, 
területi szervezetek, állandó és ad hoc bizottságok, illetve az egyéb 
szervek tisztségviselıje 

b) a jelen közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység 
kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik. 

c) a jelen közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli 
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szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjainak a tagsági jogviszony 
alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatást - illetve 

d) az a) - c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. (Kszv. 8.§.(2) 
bek.) 

 
 A Felügyelı Bizottság tagjai nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói 

(Ptk. 685. § b.) pont) élettársa, (továbbiakban: hozzátartozó) nem állhatnak 

egymással munkaviszonyban, vagy más függıségi viszonyban. 

 
6.3. A Felügyelı Bizottság feladat- és hatásköre: 

a) ellenırzi az egyesület törvényes és alapszabályszerő mőködését és 
gazdálkodását, céljainak megvalósulását. Ennek során a vezetı 
tisztségviselıktıl jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig 
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet 
könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. (Kszv.11.§. 
(1)bek.) 

b) a Közgyőlés elé kerülı legfontosabb jelentéseket köteles elızetesen 
megvizsgálni, azokról kialakított véleményét a Közgyőlésen ismertetni. 

c) a Felügyelı Bizottság elnöke és tagjai az egyesület vezetı szervének 
ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek, illetve részt vesznek. (Kszv 
11.§. (2) bek.) 

d) a Felügyelı Bizottság jogosultságait, kötelezettségeit, teendı 
intézkedéseit a Kszv. 11.§. (3) (4) (5) bekezdésekben foglaltak 
szabályozzák, mely szerint jogosult illetve köteles eljárni. 

 
6.4. A Felügyelı Bizottság ülései nyilvánosak. A Felügyelı Bizottság maga 

állapítja meg ügyrendjét. 
 
6.5. A Felügyelı Bizottság üléseit szükség szerint, az ellenırzési feladatokhoz 

igazodóan, de évente legalább 2 alkalommal tartja. A Felügyelı Bizottság 
akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van, határozatait egyszerő 
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlıség esetén a javaslatot 
elvetettnek kell tekinteni. A Felügyelı Bizottság ülését annak elnöke hívja 
össze az ülést megelızıen oly módon, hogy a tagokhoz a meghívó az ülést 
megelızıen 8 nappal megérkezzék. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés 
idejét, helyét valamint az ülés napirendi pontjait és mellékelni kell az 
esetlegesen szükséges írásos anyagokat is. 
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A Felügyelı Bizottság Elnöke 

 
7.1 A Felügyelı Bizottság Elnökét három évre a Közgyőlés választja meg nyílt 
szavazással. 
 
7.2 A Felügyelı Bizottság elnöke vezeti a Felügyelı Bizottság üléseit. 
 
7.3 A Felügyelı Bizottság elnöke évente beszámol a Közgyőlésnek a Felügyelı 

Bizottság munkájáról és megállapításairól. 
 

VII. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE, ALÁÍRÁSI JOG, 
UTALVÁNYOZÁS 

 
1. Az Egyesület képviselete: 

Az Egyesületet az Egyesület Elnöke és az Ügyvezetı Elnök önállóan 

képviselik. A bankszámlák feletti rendelkezési jog az elnököt az 

ügyvezetı elnökkel vagy bármely más magyar állampolgár elnökségi 

taggal együttesen illeti meg. 

2. Aláírás az Egyesület képviseletében: 
Az Egyesület képviseletében az aláírás úgy történik, hogy a képviseletre 
jogosult az Egyesület neve vagy rövidített neve alá írja saját nevét 
önállóan az aláírási címpéldányának megfelelı módon. 

3. Az Alapszabályt, annak módosítását és a számviteli törvény szerinti éves 
pénzügyi beszámolót az Elnök és az Ügyvezetı elnök együtt írja alá. 

 

 

VIII. AZ EGYESÜLET MEGSZŐNÉSE 
 
1. Az Egyesület megszőnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való 

egyesüléssel, feloszlatással, illetıleg megszőnésének megállapításával. 
Megszőnése esetén – a hitelezık kielégítése után – vagyonáról a Közgyőlés 
döntése szerint kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos teendık ellátása a 
felszámolók feladata.  

 
2. Ha az Egyesület feloszlatással szőnt meg, vagy megszőnését állapították meg, 

és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezık 
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kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekő célra kell fordítani. A 
vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni. 

IX. EGYEBEK 
 

1. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (a 
többször módosított 1959. évi IV. törvény), az egyesülési jogról szóló 1989. évi 
II. törvény, a közhasznú    szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. tv., valamint a 
mindenkor hatályos és vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései irányadóak. 

 
2. Az Egyesület tagjaitól kizárólag csak olyan adatokat, információkat kér, 

amelyek törvény, vagy rendelet alapján nyilvánosak, bárki számára egyébként is 
hozzáférhetık. Tisztségviselıit és alkalmazottait titoktartási kötelezettség köti.  

3. Az Egyesület jogi személy tagjai képviselıt neveznek meg, aki ténylegesen 
választható és betölthet tisztséget, a jogi személy nevében jogokat gyakorolhat.  

4. Jelen Alapszabály módosítást az Egyesület 2008. 03. 1-én megtartott 
Közgyőlése elfogadta. 

 
Kelt, Budapest, 2008. március 1. 
        Szablyár Péter  

ügyvezetı elnök 
 
 

 
 

A kesztölci népdalkör köszönti a találkozó résztvevıit
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A Magyarországi Tájházak Szövetsége Dél-dunántúli Régiójának 
2007. évi beszámolója 

- Kapitány Orsolya - 
 
A Szövetség munkájában a Dél-dunántúli Régió 2007-ben is aktívan részt vett. 
2007-ben feladat volt: 

1. Beszámoló elkészítése a régióban végzett munkáról a 2007. évi 
közgyőlésre. 

2. A Mecseknádasdra tervezett V. országos találkozó szervezésében és 
lebonyo-lításában való részvétel. 

3. A Dél-dunántúli Régió bemutatkozása a Múzeumok Majálisán. 
4. Regionális találkozó szervezése a szekszárdi Wosinsky Mór Megyei 

Múzeum-mal közösen. 
5. Közremőködni az „Év Tájháza” pályázat zsőrijének munkájában. 
6. A 2007/4-es Tájházi Mőhely továbbképzı programjának 

megszervezése a Bátai Tájházba. 
7. Az elnökségi üléseken a régió  képviselete. 
8. A tájházat fenntartókkal és mőködtetıkkel kapcsolattartás és szükség 

szerint szakmai segítségnyújtás. 
9. A szövetség soraiba szervezni újabb egyéni és jogi tagokat, akik 

tájházat tartanak fenn vagy mőködtetnek, vagy érdeklıdnek e 
kulturális örökségek iránt . 

10.A kistérségi összefogás erısítése.  
 

A 2007. évi közgyőlésen betegség miatt nem tudtam részt venni, de 
beszámolóm a 2006-ban végzett munkáról megjelent a Tájházi Hírlevél  2007/1-es 
számában.  

 
2007-ben kiemelt feladat volt a Mecseknádasra tervezett V. országos 

találkozó szervezı munkájában való részvétel. A találkozó halasztott idıpontban 
november 15-18. között valósult meg. A szakmai napon 104 fı vett részt, az egész 
napos kiránduláson 86 fıt regisztráltunk. 

  
A találkozó színhelyeinek bejárására és a szükséges feltételek egyeztetésére február 
21-én került sor Mecseknádasdon Szigriszt János alpolgármester úrnál. A 
szövetséget képviseleték: Dr. Füzes Endre elnök Szablyár Péter ügyvezetı elnök, 
Jakabné Heller Anna és Kapitány Orsolya . 
Október 30-án Szablyár Péterrel bejártuk a kirándulás helyszíneit és felkértük 
Lantosné dr. Imre Mária néprajzkutatót, hogy az általa rendezett kiállításokban 
legyen a vezetınk.  
A Tájházi Hírlevél 2007/ 2-es számában kirándulásízelítıt adtunk közre, hogy 
ezzel is vonzóvá tegyük a Baranya megyébe tervezett országos találkozót és a 
Mecseknádasd környékére tervezett egész napos kirándulást.  
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A szakmai nap programja ütemterv szerint zajlott a mecseknádasdi Kulturális 
Centrumban. 
Az elıadók között köszönthettük Andrásfalvy Bertalan professzor urat is, aki 
összefoglalót adott a Dél-Dunántúlon élt falusi népesség értékteremtı és 
értékmegırzı tevékenységérıl, kihangsúlyozva a mai utódok felelısségét e folya-
matban.  
A régió tájházai közül az országos találkozón bemutatkozási lehetıséggel élt a 
régióból: Orfő és Bátaszék.  
A találkozó második napjára szervezett kirándulás elsı állomása volt a helyi tájház, 
ahol a kiállítás rendezıje Lantosné dr. Imre Mária tartott vezetést. 
Hidason a tájházat Videcz Ferencné mutatta be dr. Szelle Tibor polgármester úr 
köszöntıje után.  
Ezután betértünk Ófalura, ahol a tájházzal kapcsolatos tudnivalókról ismét Lan-
tosné dr. Imre Mária tartott tájékoztatót.  
Ófaluban élı Pausch Antal faesztergályosnál tett látogatásunk gazdagította 
ismereteinket a favázas székkészítésre és nagy mőgonddal esztergált pitar-
oszlopokra vonatkozóan.  
Bólyban az 1752-ben épült Batthány uradalom felújított magtárában a Városi 
Könyvtár és a Borház mellett a helytörténeti kiállítás is helyet kapott. Itt Hárs 
József polgármester úr kö-szöntıje után a kiállítás rendezıje Lantosné dr. Imre 
Mária tartott tárlatvezetést. 
A nagynyárádi Sárdi János kékfestı mesternél tett mőhelylátogatás szintén érdekes 
színfoltja volt a kirándulásnak.  
 
A 6-os út mentén fekvı Zengıvárkony vendégszeretetérıl a szövetség tagjai is 
meggyızıdhettek. Az önkormányzat által fenntartott és mőködtetett tájház a 
szövımőhellyel, a Míves Tojás Győjtemény, a Szalma-Kincs-Tár egy-egy szépen 
fénylı ékköve a település kulturális kínálatának. 
 
A kirándulás utolsó állomáshelyén a református templomban Gyırfi Bálint lelkész 
úr az 1927-1947 között önkéntes számőzetésben élt, lelkészi feladatokat ellátó 
Fülep Lajos mővészettörténész, filozófus emlékét idézte fel. 
  

A Szentendrén (márc. 2., dec. 7.), Hevesen (jún.15.), Fertıhomok (szept.7-
8.) rendezett elnökségi üléseken elláttam a régió képviseletét.  

 
A Múzeumok Majálisán sikeres volt a szövetség sátrában a Dél-dunántúli 

Régió bemutatkozása. Bátát (viselet és tojásírás bemutatóval) Balogh Imréne, dr. 
Lehel Péterné, Balogh Erzsébet és lánya Bíborka képviselte. A magyarlukafai 
Tájház, Néprajzi Mőhely és a Kaptár Egyesület nevében Horváth Virág tartott 
csuhéfonó bemutatót.   
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A regionális találkozót július 6-án a szekszárdi Wosinsky Mór Megyei 
Múzeumban rendeztük meg. Az Alfa –program keretében megújult állandó 
kiállítás lehetıséget kínált arra, hogy betekintést kapjunk: hogyan készül egy 
„profi” kiállítás. Elıadóink voltak a múzeum szakemberei: dr. Gaál Zsuzsanna, 
Andrásné Marton Zsuzsanna, Frankné Sági Apollónia.  

 
Délután három győjteménybe látogattunk el. A szekszárdi Bogár-győjteményt a 
tulajdonos Bogár Éva mutatta be,  az ıcsényi tájházban Csapai János volt a 
vezetınk. A szintén magánerıbıl létrejött sióagárdi Hímzésmúzeumban Faddi 
Varga Jánosné kalauzolta a találkozó 37 résztvevıjét.  

Dr. Füzes Endre és Szablyár Péter felkérésére az „Év Tájháza” pályázat 
zsőrijének a munkájában is részt vettem. Felkerestük a pályázókat és a megadott 
szempontrendszer szerint véleményeztük a tájházakban és környezetükben 
tapasztaltakat. Gratulálok a cím elnyeréséért a kiskırısi Szlovák Tájház 
fenntartóinak és mőködtetıinek. 

 
A régióban a telefonon és e-mail kapcsolattartáson kívül fontos szerepet 

tulajdonítok a rendezvények történı részvételnek. 2007-ben részt vettem: 
- az orfői tájház udvarán rendezett Medvehagyma-napon  (ápr.14.) 
- Bátán a Sárközi lakodalom két napján (júl.14-15.) 
- Magyarlukafán a Vendel-napi búcsún (okt.21.)  

Dél-Dunántúlról az elmúlt évben a szövetség 1 jogi és 5 egyéni taggal gyarapodott. 
  

Összefoglalóm végén szeretnék visszautalni az V. országos találkozón 
elhangzott egyik elıadásra. Dr. Szıts Zoltán a bonyhádi Völgységi Múzeum 
vezetıje jó példát szolgáltatott arra, milyen szerepet tud/na felvállalnia egy városi 
múzeum a térségéhez tartozó győjtemények, tájházak koordinálásában, szakmai 
segítésében. 

 
Hasonló összefogás fogalmazódott meg a Szigetvár környéki tájházasokban is. 
Elindítója Lovas Kata és Kékes Tóbiás volt Magyarlukafáról. Az együttmőködést 
fel kell erısíteni, amiben a 2008. évi „Tájházak a közösségért” pályázat is segíthet.  

 

  Zengıvárkony – Tájház 
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A szlovákiai magyar régió tevékenysége 2007-ben 
- Danter Izabella -  

 
Szlovákia magyarlakta régióiban a vidéki múzeumok mellett az ott élı 

magyarság tárgyi emlékeinek megırzésében nagy jelentıséggel bírnak a falusi 
helytörténeti, néprajzi győjtemények és tájházak, a bennük elhelyezett 
tárgykollekciók és magángyőjtemények.  

 
Ez a tevékenység nagyobb részt az 1949-ben megalakult Csemadok 

(Szlovákiai Magyar Kulturális Szövetség), kisebb részt más polgári társulások és 
magánszemélyek fenntartásával, irányításával folyik az 1960-as évektıl napjainkig. 
Ezen győjtemények száma évrıl-évre nı, adatbázisuk építésével a Mátyusföldi 
Muzeológiai Társaság foglalkozik.  

 
Legfrissebb adataink szerint Zoboralján Pogrányban és a mátyusföldi 

Zsigárdon rendeztek be tájházat. Társaságunk 2002-tıl évente rendszeresen rendez 
konferenciákat, szemináriumokat, az említett győjtemények kezelıi számára 
különbözı helyszíneken. 2007. július 3-án 5. alkalommal került sor Hagyományok 
és értékek címmel ilyen szakmai találkozókra Szıgyénben, ahol 2005. 2. felében 
nyílt meg a tájház s mellette a régészeti múzeum. Rendezvényünk Szıgyén 
Község, az érsekújvári Thain János Múzeum hathatós segítségével, a 
Magyarországi Tájházak Szövetsége közremőködésével valósult meg. A program 
elsı felében elıadás hangzott el a Szıgyéni Tájház létrehozásáról, melyet Gudmon 
Ilona néprajzkutató, az érsekújvári Thain János Múzeum igazgatónıje tartott meg. 
A tájházban az év különbözı szakában megvalósult rendezvényekrıl a tájház 
vezetıje Svajcer Edina számolt be. A múzeum régésze Kovács Eszter a szıgyéni 
régészeti múzeum két új tárlatát mutatta be. Szablyár Péter pedig beszámolt a 
Magyarországi Tájházak Szövetségének sokrétő tevékenységérıl. Jómagam rövid 
elıadás keretén belül bemutattam az általam a múzeumi gyakorlat alapján 
megszerkesztett állománygyarapítási naplót, amelynek mintáját a résztvevık 
elvihették magukkal. 

 
 Mivel az említett tájházak, helyi mőgyőjtemények (néhány kivételtıl 

eltekintve) nem rendelkeznek múzeumi mőködési engedéllyel, a tárgyak 
nyilvántartását sem végzik bennük. Ezt nagy hiányosságnak tartjuk, és a jövıben 
szeretnénk ezen változtatni.  

 
Az elıadásokat követıen a szakmai tapasztalatcserére került sor, amely során 

a résztvevı tájház-, ill. győjteménykezelık röviden beszámoltak tevékenységükrıl. 
Ízelítıt adtak a nagymácsédi, a búcsi, a felsıahai, a tardoskeddi, a nagymegyeri, az 
andódi,  a szentpéteri, a martosi, az ipolybalogi, a garamszentgyörgyi, párkányi, 
szalkai, csatai, alistáli, sárosfai örömökrıl és gondokról. A nap délutáni részében a 
8. Nemzetközi Képzımővészeti Alkotótábor tevékenysége, a Szıgyéni Kortárs 



Tájházi Hírlevél- 2008. 1. szám 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 

Galéria, a tájház és régészeti kiállítás megtekintése következett.  A programot a 
Csongrády Lajos Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Iglice néptánccsoportjának 
fellépése tette színessé azzal, hogy tagjai helyi hagyományos gyermekjátékokat 
mutattak be a tájház udvarán. 

 
Terveink szerint a 2008-as évben a Hagyományok és értékek szakmai 

találkozót hatodik alkalommal Zsigárdon rendezzük meg, mégpedig július 17-én, 
ahol a tájházban azon a héten a gyermekek számára kézmőves tábor zajlik.  

 
A Magyarországi Tájházak Szövetsége Észak-dunántúli Régiójának 

2007. évi beszámolója 
- Horváth Attila -  

 
2007-ben két regionális fórum szervezésében vettem részt.  
Június 26-án a Vas Megyei Mővelıdési és Ifjúsági Központ valamint a Regionális 
Koordinációs Iroda Szombathely szervezésében a bozsoki Sibrik Kastélyszállóban 
30 fı részvételével zajlott egy nagyon sikeres találkozó. 
Az elıadók a Tájházszövetség elnökségébıl, a SZNM-bıl, a Vas megyei 
Múzeumból képviseltek egy-egy témát. Tájékoztatást hallottunk a fertıszéplaki 
Tájházakról is. Az elıadások után a velemi vizimalmot tekintettük meg.  
A felpéci Tájházban szeptember 22-én zajló regionális találkozót Dombi Alajosné 
szervezte. Ezen a találkozón többek között Bereczki Ibolya, Perger Gyula (Gyır-
Moson-Sopron megyei Falusi Turizmus Egyesület elnöke) , Géber József 
néprajzkutató és Szablyár Péter tartottak elıadást a jelenlévı 22 fınek. 
Fertıhomokon szeptemberben elnökségi ülést tartottunk. Az elnökségi ülés két 
napos volt. Ennek keretében két kuriózumnak számító győjteményt tekintettünk 
meg. Az egyik a fertıszéplaki Vasúti lámpa múzeum, amely az ország egyetlen, 
tiszta profilú győjteménye.  
 
Megtekintettük még az ausztriai Mönchofban egy rekonstruált települést. Itt a 
kocsmától , a hentesüzleten át , a plébániáig felépítettek egy teljes falut, begyőjtve 
talán minden szakmához, szolgáltatáshoz tartozó berendezést. 
 
Népszerősítettük a tájház mozgalmat a Fıtér címő televíziós mősoron keresztül is. 
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Regionális tájékoztatók a „Tájházak a közösségért” pályázatról 
 

 
 

Sorszám Idıpont Régió/szerv. Hely Szervezı 
1. 2008.02.21. 

10.00 
Szlovák 
tájházak 

Szlovák ÖK. 
Budapest, XI. 
Fadrusz u. 11/A 

Andó György 

2. 2008.02.23. Közép Mao-i 
Régió 

Gyömrı, 
Mővelıdési Ház 
Szt. István út 65-67 

Kovács Edina 

3. 2008.02.25. 
10.00 

É-Magyaro. 
Régió 

Mezıkövesd, 
Mőv. Közp. 
Szt László tér 24. 

Hegedüsné Majnár 
Márti 

4. 2008.02.25. 
14.00 

É-Alföldi 
Régió 

Nyíregyháza-
Sóstó-Múzeum-
falu 

Nagyné Bısze Kati 

5. 2008.02.27. 
10.00 

É-Dunántúli 
Régió 

Gyır, Xantus 
JMM 
Széchenyi tér 22 

Horváth Attila 

6. 2008.02.28. 
10.00 

D-Dunántúli 
Régió 

Kaposvár, 
Rippl Rónai MM 

Kapitány Orsi 

7. 2008.02.29. Közép-Dunán- 
túli Régió 

Keszthely, 
Balaton Múzeum 

Gyanó Szilvi 

8. 2008.03.06. 
10.00 

Dél-Alföldi 
Régió 

Gyomaendrıd 
Polgárm. Hivatal  

Szonda István 

9. 2008.03.07. 
10.00 

Tájékoztató az 
e-skanzen – e-
tájház progr. 
csatlakozóknak 

Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum; 
Szentendre 

Dr Bereczki Ibolya 
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Szlovák Közmővelıdési Központ (Fadrusz utca 11.),   
2008. február 21-én. 

 
 

A tájékoztatóra azok a szlovák tájház-vezetık voltam meghívva, akik mőködési 
engedéllyel rendelkeznek (Békéscsaba, Bánk, Tótkomlós, Kiskırös, Pilisszántó), 
így pályázhatnak. Részt vett Andó György Békés Megyei Múzeumok 
Igazgatóságának igazgatóhelyettese, a szlovák tájházakat támogató LEGATUM 
Kht. elnöke, aki egyben a rendezvény házigazdája is volt. Ma volt a tájékoztatókra 
összeállított demo anyag „ısbemutatója”, a résztvevık érdeklıdéssel hallgatták. 
 
Ezt követıen Dr Bereczki Ibolya fıigh. asszony mutatott be egy prezentációt a 
tájházakban végezhetı múzeumpedagógiai programokról, azok elıkészítésérıl, 
szervezésérıl, lebonyolításáról. 
 
Ezután az Információs Társadalomért Alapítvány képviseletében Madarász Ákos és 
Szanyi István mutatott be részleteket a fertıhomoki és fertıszéplaki tájházakban 
végzett leltározási-digitalizálási munkájukból. 
 
Ezt követıen konzultáció és kötetlen beszélgetés zajlott a pályázatok elkészítésével 
kapcsolatos kérdésekrıl. 

 
Gyömrı – 2008. február 23. 

 
A gyömrıi Petıfi Sándor Mővelıdési Házban – Kovács Edina regionális 
képviselı, elnökségi tagunk által mintaszerően megszervezett és lebonyolított – 
konzultáción 9 tájház (Kóka, Szada, Jászdózsa, Ócsa, Budaırs, Ceglédbercel, 
Albertirsa, Monorierdı és Gyömrı), ill. a német nemzetiségi tájházak 
képviseletében Kovács Veronika és Jaszmann Gabriella vettek részt. 
 
Szablyár Péter általános pályázati tájékoztatóját követıen Dr Bereczki Ibolya 
fıigh. (SZNM) részletes tájékoztatót adott a 2, 3, és 4. pályázati témacsoportokról. 
Madarász Gábot (ITA) a tájházak digitalizálásával kapcsolatos tevékenységükrıl 
számolt be. 
 
A konzultáció során a kérdések zöme a mőködési engedélyekkel kapcsolatban 
hangzott el, és a tárgy-állomány leltározásának jogi, illetékességi és technikai 
kérdéseit boncolgatta. 
 
Többen megvásárolták a „Tájházi tudástár” CD-ROM-ot, amelybıl rövid 
bemutatót is tartottunk. A konzultáció – a munkaszüneti nap ellenére – jó 
hangulatú, a résztvevık érdeklıdıek voltak. A helyszín és a vendéglátás kitőnı 
volt, köszönet a szervezınek. 
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 Dr Bereczki Ibolya elıadása      Madarász Gábor (ITA) 
 

Mezıkövesd – 2008. február 25. 
 
A Mezıkövesdi Közössségi Házban 2008. február 25-én – Hegedüsné Majnár 
Márta igazgató asszony körültekintı szervezésében lezajlott tájékoztatón 17 tájház 
képviselıi jelentek meg (Mk. Kis Jankó Bori Emlékház, İsagárd, Szomolya, 
Kerecsend, Mezıcsát, HMMI, Terény, Abasár, Rátka, Szarvaskı, Cserépfalu, Mk. 
Fazekasház, Mk. Gépmúzeum, Tiszaluc, Mk. Kézmővesház, Hídvégardó). 
Szablyár Péter általános tájékoztatója után Dr. Bereczki Ibolya fıigh. (SZNM) a 2., 
3., és 4. pályázati témacsoportról adott részletes tájékoztatót. Madarász Gábot 
(ITA) ismertette tájházakkal kapcsolatos informatikai tevékenységüket. 
Rövid bemutatót tartottunk a „Tájházi Tudástár”-ból, amelybıl több – nem 
Szövetségi tag – résztvevı vásárolt is. A tájékoztatókat konzultáció követte, fı 
kérdéskör a mőködési engedélyek kiadása és a leltározás követelményrendszere 
volt. Többen jelezték belépési szándékukat, İk belépési nyilatkozatot kaptak. 
 
 

Nyíregyháza – Sóstói Múzeumfalu 
 

A Sóstói Múzeumfalu oktatási épületében 2008. február 25-én 14.00-kor – Nagyné 
Bısze Katalin igh. asszony célratörı szervezésében lezajlott tájékoztatón 8 tájház 
(Cigánd, Vaja, Bakonszeg, Hajdúszoboszló, Balmazújváros, Hosszúpályi, 
Hajdúnánás, Beregdaróc) 11 képviselıje jelent meg. 
Szablyár Péter általános tájékoztatója után Dr Páll István az 1. és 2., Nagyné Bısze 
Katalin a 3. és 4. pályázati témacsoportokról adott részletes tájékoztatást. Madarász 
Gábot (ITA) ismertette tájházakkal kapcsolatos informatikai tevékenységüket.  
A tájékoztatókat konzultáció követte. Itt is többen megvásárolták a Tájházi 
Tudástárt és jelezték belépési szándékukat. 
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Dr Bereczki Ibolya elıadása Kövesden      A sóstói résztvevık egy csoportja 
 

Gyır – 2008. február 27. 
 

A tájékoztatóra 2008. február 27-én a gyıri Xantus János Múzeum dísztermében 
került sor, szerény érdeklıdı részvétele mellett (Gyarmat, Táp, Fertıhomok, 
Vértesszılıs, Nyalka, Felpéc tájházai). 
Schererné Csécs Teréz megyei múzeumigazgató helyettes köszöntötte a 
résztvevıvet, majd Csiszér Dóra (Oktatási és Kulturális Minisztérium 
Közgyőjteményi Fıosztály, fıtanácsos) tájékoztatta a résztvevıket a pályázat 
múltjáról, céljairól, a kiírók szándékairól és elvárásairól. 
Szablyár Péter általános tájékoztatója után Dr Bereczki Ibolya (SZNM fıigh.) a 4 
pályázati témacsoportról adott átfogó elemzést, kiemelve a múzeum-pedagógiai 
témacsoport jelentıségét. 
Madarász Gábor az ITA tájházakkal, digitalizálással kapcsolatos eddigi 
tevékenységét ismertette, térségi példákkal illusztrálva. 
Ezután rövid bemutató következett a Tájházi Tudástárból, amely megvásárolható is 
volt a helyszínen. 
 

 

   
 

Gyıri pillanatok
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Kaposvár – 2008. február 28. 
 

A tájékoztatóra 2008. február 28-án a kaposvári Rippl Rónai Múzeum 
tanácstermében került sor Kapitány Orsi elnökségi tag kitőnı szervezésében, 
népes érdeklıdı részvétele mellett (Nagytótfalu, Karád, Somogyszob, 
Nagymányok, Szenna, Tolna Megyei Népmővészeti Egyesület, Dombovár, 
Szentlászló, Magyarlukafa, Szekszárd, Sióagárd, Orfő, Györköny, Hidas, Lengyel, 
Mórágy tájházainak képviselıi). 
 
Dr Költı László megyei múzeumigazgató köszöntötte a résztvevıvet, majd 
Szablyár Péter általános tájékoztatója után Dr Cseri Miklós (SZNM fıigazgató) a 
4 pályázati témacsoportról adott átfogó elemzést, kiemelve azokat a sarokpontokat, 
amelyek a pályázat esélye szempontjából meghatározók lehetnek. 
 
Madarász Gábor az ITA tájházakkal, digitalizálással kapcsolatos eddigi 
tevékenységét ismertette, Fertıhomok, Fertıszéplak és Komlóska példáján 
bemutatva. 
 
Ezután rövid bemutató következett a Tájházi Tudástárból, amely megvásárolható is 
volt a helyszínen. 
 
A tájékoztatót konzultáció követte, majd kötetlen beszélgetéssel zárult.. 
 
 
 

   
 
 Kapitány Orsi tájékoztatója  A résztvevık Dr Cseri Miklós elıadását 
         hallgatják 

 
Keszthely – 2008. február 29. 

 
A tájékoztatóra 2008. február 29-én a keszthelyi Balaton Múzeum tanácstermében 
került sor, szerény érdeklıdı részvétele mellett (Kávás, Zalalövı, Gyenesdiás, 
Keszthely tájházai). 
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Havasi Bálint múzeumigazgató köszöntötte a résztvevıket, majd Szablyár Péter 
tartott általános tájékoztató a pályázatról. Ezt követıen Dr Bereczki Ibolya 
(SZNM fıigh.) a 4 pályázati témacsoportról adott átfogó elemzést, részletesen a 
múzeum-pedagógiai témacsoportról. 
 
Madarász Gábor az ITA tájházakkal, digitalizálással kapcsolatos eddigi 
tevékenységét ismertette, példákkal illusztrálva. 
 
Ezután rövid bemutató következett a Tájházi Tudástárból, amely megvásárolható 
is volt a helyszínen. 
 
A tájékoztatókat konzultáció követte. 
 

 

  
 

Havasi Bálint köszöntıje   Dr Bereczki Ibolya elıadása 
 

Gyomaendrıd – 2008. március 6. 
 

A tájékoztatóra 2008. március 6-án a gyomaendrıdi Polgármesteri Hivatal 
tanácstermében került sor Szonda István elnökségi tag Körültekintı 
szervezésében, számos érdeklıdı részvétele mellett (Szarvas, Csökmı, 
Köröstarcsa, Dunapataj, Endrıd, Vésztı, ). 
 
Szonda István – az Endrıdi Tájház vezetıje, D-Alföldi regionális képviselı – mint 
házigazda köszöntötte a résztvevıvet, majd Szablyár Péter általános tájékoztatója 
után Csesznák Éva (SZNM Oktatási Igazgatóság) a 3-4. témacsoportról adott 
átfogó elemzést, muzeumpadagógiai megközelítésben, számtalan – a pályázat 
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kidolgozásánál is felhasználható ötlet és tapasztalat közreadásával. Szablyár Péter 
röviden ismertette a jósvafıi Faluséta programjának elemeit, amelyek bármely 
településen adaptálhatók. 
 
Madarász Gábor az ITA tájházakkal, digitalizálással kapcsolatos eddigi 
tevékenységét ismertette, Fertıhomok, Fertıszéplak és Komlóska példáján 
bemutatva. 
 
Dr Füzes Endre tiszteletbeli elnök (TÁJHÁZSZÖVETSÉG) a pályázati 
súlypontokról, a kapcsolódó témakörökrıl, a konzorciális együttmőködés 
célszerőségérıl adott átfogó képet. 
 
A tájékoztatókat konzultáció követte, amelyen a pályázatok kidolgozásának 
gyakorlati kérdései álltak a középpontban (kapcsolódó témakörök, tájházak 
együttmőködésének legcélszerőbb megközelítése, kiadványok készítése 
konzorciumban, stb.) 
 
Ezt követıen jelenlévıknek alkalmuk volt megtekinteni a Vidovszky Béla 
Galériában Kunkovács László etnofotográfus tárlatát ill. a Kner nyomdaipari 
Múzeumot. 
 
A sikeres rendezvényért köszönet Szonda Istvánnak. 
 

      
 
Csesznák Éva elıadása  Madarász Gábor   Szonda István 

 
Skanzen – 2008. március 7. 

 
A tájékoztatóra 2008. március 7-én a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
konferenciatermében került sor, a téma fontosságához és az elıadások 
hasznosíthatóságához képest szerény részvétel mellett. 
 
Dr. Bereczki Ibolya – SZNM fıigazgatóhelyettes – köszöntötte a megjelenteket, 
majd Szablyár Péter tartott általános tájékoztatást a pályázatról., melyet Bereczki 
Ibolya II. pályázati témacsoporttal kapcsolatos részletes elıadása követett. 
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Országh György (GEO-KART Kft.) a digitalizálásról, leltározásról, a szükséges 
minimális eszközparkról, az E-Skanzen programról, az E-tájház Monari adatbázis 
rendszerrıl, a csatlakozás feltételeirıl adott tájékoztatást. A jelenlévık a 
pályázatok elkészítéséhez segédanyagokat kaptak (Bazsó Gábor-Országh György 
összeállításában) a szükséges eszközparkról (eszközök mőszaki  paraméterei, árai). 
 
Madarász Gábor az ITA tájházakkal, digitalizálással kapcsolatos eddigi 
tevékenységét ismertette, melyhez Dr Bassa Lia főzött kiegészítéseket. 
 
Az elıadásokat konzultáció, majd kötetlen beszélgetés követte. Köszönet a 
házigazdáknak a körültekintı szervezésért! 
 
 

     
 
  Dr Bereczki Ibolya elıadása           Országh György tájékoztatója 
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 „Tájházi Mőhely 2004-2007” 
 

Négy éves képzési programját zárta  Szentendrén 2007. december 7-én a „Táj-házi 
Mőhely” , a Szövetség képzési-továbbképzési programja. A képzési napok 
programját igyekeztünk úgy összeállítani, hogy azokon a tájházak győjtemény-
vezetıi, gondnokai a számukra legfontosabb elméleti és gyakorlati infor-
mációkhoz jussanak. 
 
A népszerő program 2007. évi tapasztalatai azt mutatták, hogy az utazási költségek 
növekedése és a munkahelyi távollétek alkalmankénti megoldha-tatlansága 
folyamatosan csökkentette a résztvevık számát.  
 
Mivel a képzést-továbbképzést változatlanul szükségesnek tartjuk, pályázati 
támogatással egy két napba sőrített, bentlakásos képzési formát szeretnénk 
megvalósítani a második félévtıl. Az elıadók gördülékeny biztosíthatósága és a 
tanfolyam helyének központi fekvését szem elıtt tartva Szentendre térségében 
kívánjuk megszervezni a most már „Tájházvezetık Akadémiája” címő 
továbbképzést, amelyre valószínőleg pályázni lehet majd a résztvevıknek. 
 

Az elmúlt négy év 13 helyszínen tartott képzési napjainak fı mutatóit az alábbi táblázat 
foglalja össze: 

 

Idıpont, helyszin Elıadások  
száma 

Résztvevık 
 száma 

2004.02.13. SZNM 3 25 
2004.04.23. SZNM 4 18 
2004. 05.21. Mezıkövesd 3 22 
2004. 10.15. SZNM 5 28 
2004. 11. 12. SZNM 3 16 
2004. 11.26.  SZNM 3 12 
2005. 04.15. SZNM 3 9 
2005. 06.03. Kiskırös 4 19 
2005. 07.01. SZNM 4 11 
2005. 09.09. Nyíregyháza 3 14 
2005. 10.14. Szenna 5 34 
2005. 11.23. SZNM 3 16 
2006. 02.24. SZNM 5 14 
2006. 04.07. Nagytótfalu 4 32 
2006. 04.22. Szokolya 3 12 
2006. 10.14. Telecska 5 16 
2006. 11.10. Békéscsaba 5 18 
2006. 11.17. Szentendre 4 12 
2007. 04.17. Edelény 5 12 
2007. 05.11. Gyomaendrıd 5 14 
2007. 06.22. Bp.Öntödei M. 2 10 
2007. 10.12. Báta 4 20 
2007. 10.26. Mezıkövesd 5 16 
2007. 12. 07. SZNM 6 20 
24 alkalommal 96 elıadás 420 hallgató 
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Tájékoztató 
a Magyarországi szlovák tájházvezetık VIII. országos 

konferenciájáról 
 

A találkozóra – a LEGÁTUM Kht. szervezésében -  a kesztölci Mővelıdési 
Házban került sor. A találkozó vezérmotívuma: Népi építészeti értékeink volt. 
 
Az egybegyőlteket Fuzik János – az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke 
köszöntötte, majd Gaál Lajos polgármester és felesége: Gaálné Kara Valéria 
köszöntıje következett.  
A teremben a SZNM tájházak karbantartásával kapcsolatos fotókiállítása volt 
látható, amihez Buzás Miklós elıadása kapcsolódott. A tájház-mozgalom idıszerő 
kérdései címő elıadásom keretében a tájházak, mint a változó kor ıre gondolatkört 
jártam körül és a „Tájházak a közösségért” és a várható FVM-es ÚMVT pályázat 
lehetıségeirıl tájékoztattam a jelenlévıket.  
Andó György – a LEGÁTUM Kht. ügyvezetı igazgatója – a magyarországi 
szlovák tájházak helyzetérıl, a LEGÁTUM nyújtotta lehetıségekrıl adott 
összefoglalót. 
Az elıadásokat konzultáció követte, a kérdések a mőködési engedélyek köré 
csoportosultak, de több gyakorlati kérdés is elhangzott a házak karbantartásával 
kapcsolatban. 
 
Ezt követıen a konferencia résztvevıi a Borház étteremben táj-jelegő ételekbıl 
összeállított ebéden vettek részt (babgulyás, sztrapacska), majd a szlovák tájház 
megtekintése következett, ahol a helyi népdalkör mősora, kitőnı meggyes rétes és 
helyi borok várták a résztvevıket. 
 
A találkozó jól szervezett volt, színvonalas programmal, köszönet a szervezıknek! 
 

 

           
 
      A kesztölci tájház - falumúzeum       A gyermek néptánc kör bemutatója 
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Az Érsekvadkert Jövıjéért Alapítvány felhívása 
 

Lehetıségek az Új Magyarország Fejlesztési Tervben 
EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATÍRÁSRA  ÉS PÁLYÁZAT MENEDZSELÉSRE FELKÉSZÍTİ 

TANFOLYAM 
A képzést a NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM NEMZETKÖZI CIVIL KAPCSOLATOK ÉS 

EURÓPAI INTEGRÁCIÓ KOLLÉGIUMA támogatja. 
A képzés célja hogy a résztvevı áttekintse és megismerje a pályázatkészítés alapjait, az EU 
strukturális politikájának alapjait, célrendszerét, a vonatkozó joganyagot, a strukturális politika 
pénzügyi eszközeit és az általuk támogatható tevékenységeket, a pénzügyi eszközök 
felhasználásának feltételeit (tervezés, programozás, intézményrendszer), a támogatási eszközök 
felhasználásának rendszerét. A képzés sikeres elvégzését követıen az alapítvány tanúsítványt 
állít ki, amely igazolja, hogy a résztvevı a képzés követelményeinek (kiválóan) megfelelt, így 
rendelkezik azokkal a szükséges ismeretekkel, amelyek képessé teszik az Európai Unió 
Strukturális Alapjaival kapcsolatos tervezési és menedzsment folyamatokban való munkára. 
A képzést 20 fı részére tervezzük lebonyolítani. 
Képzés helyszíne és idıpontja: 
kezdési idıpont minden nap 1000 – befejezés 1630  

2008. május 7-8-9. Miskolc, Széchenyi út 19. /”Weidlich udvar”/ I. emelet  
jobb 1. helység    
Jelentkezési határidı: április 30. 
2008. május 26-27-28 Salgótarján, Balassa Bálint Megyei Könyvtár és 
Közmővelıdési Intézet, 3100 Salgótarján Kassai sor 2. 
Jelentkezési határidı: május 19. 

TEMATIKA: 
1. ÖTLETTİL A PÁLYÁZATIG (PROGRAM, TEVÉKENYSÉG, PROJEKT 

TERVEZÉSE ÉS A PÁLYÁZAT) 
2. A SIKERES PÁLYÁZAT ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 
3. AZ EU REGIONÁLIS ÉS STRUKTURÁLIS POLITIKÁJA,  
4. TERVEZÉS ÉS PROGRAMOZÁS,  
5. A STRUKTURÁLIS ALAPOK ÉS A KOHÉZIÓS ALAP INTÉZMÉNYRENDSZERE 

ÉS AZ INTÉZMÉNYEK FELADATAI,  
6. TERÜLET- ÉS INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉS AZ EURÓPAI REGIONÁLIS 

FEJLESZTÉSI ALAP ÉS A KOHÉZIÓS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL,  
7. EU ÉS AZ IFJÚSÁG 
8. NYITOTT KÉRDÉSEK LEZÁRÁSA, FELDOLGOZÁS, ÉRTÉKELÉS 

Olyan szervezetek képviselıinek jelentkezését várjuk, akik még nem rendelkeznek 
jelentıs pályázatírási tapasztalattal. A képzés idıtartama:  3 nap /24 tanóra/   
A trénerek Fabulya Edit, Király Ferenc, Katona Csaba tréner, civil mentor, HEFOP 
tanácsadó. 

Részvételi díj: 3.000,- Ft /ami tartalmazza a szendvics ebédet is/ a helyszínen fizetendı 
A jelentkezéseket a korlátozott férıhelyek miatt idırendben fogadjuk el. 

Jelentkezés a jelentkezési lap visszaküldésével történik faxon vagy e-mailen az alábbi 
elérhetıségre. 

Kontakt személy: Csabák István, Tel./Fax. 06 35 540-050, ersekvadkert@telehaz.hu 
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Az Érsekvadkert Jövıjéért Alapítvány felhívása 
 

Lehetıségek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban /LEADER/ 
EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATÍRÁSRA  ÉS PÁLYÁZAT MENEDZSELÉSRE FELKÉSZÍTİ 

TANFOLYAM 
A képzést a NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM NEMZETKÖZI CIVIL KAPCSOLATOK ÉS EURÓPAI 

INTEGRÁCIÓ KOLLÉGIUMA támogatja. 
A képzést 20 fı részére tervezzük lebonyolítani. 
 
Képzés helyszíne és idıpontja: 
kezdési idıpont minden nap 1000 – befejezés 1630  

2008. május 19-20-21. Ifjúsági Ház, 2659 Érsekvadkert Rákóczi út 120.  
Jelentkezési határidı: május 14. 

 
Tematika: 

1. nap  
Délelıtt, kb. 3 óra 
- A 2007-2013-s LEADER program felépítése, helye az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban. (Ezen belül 

az UMVP rövid ismertetése) 
- A LEADER program forrásai, a forrásallokáció következményei a helyi vidékfejlesztési programokra– miértek és 

hogyanok  
- Kitekintés európai LEADER példákra 

Délután, kb. 3 óra 
- A LEADER program kapcsolódása egyéb EU forrásokhoz. 
- A térség - terület és vidékfejlesztés, kistérségi gazdaságfejlesztés viszonyának tisztázása 
- A LEADER horizontális céljai és sarokpontjai (mi kell a jó LEADER projekthez) 

2.  nap  
Délelıtt: 
- Csoportmunka résztvevıktıl függıen, projekt tervek elkészítése (a várható LEADER pályázati struktúra szerint) 
 Délután: 
- Az elkészült projekt tervek közös értékelése közösségi szempontból – mennyire hasznos a helyi közösségnek 
- A projekt tervek vizsgálata a pályázati logika és ÚMVP célok megvalósulása szempontjából 
- Hogyan lesz a projektekbıl egységes kistérség fejlesztés – beszélgetés 

 3.  nap  
Délelıtt: 
- A LEADER valódi célja: egyedi fejlesztések vagy összehangolt, sokszereplıs fejlesztési projektek? 
- Pályázati lehetıségek önkormányzati szempontból  
- Pályázati lehetıségek vállalkozásoknak 
- Pályázati lehetıségek civil szervezeteknek 

Délután 
LEADER projektmenedzsment: 
- pályázatírás 
- lebonyolítás 
- elszámolás 
Olyan szervezetek képviselıinek jelentkezését várjuk, akik még nem rendelkeznek jelentıs 
pályázatírási tapasztalattal. A képzés idıtartama:  3 nap /24 tanóra/  A tréner Fejes István 
tanácsadó. 

Részvételi díj: 3.000,- Ft /ami tartalmazza a szendvics ebédet is/ a helyszínen fizetendı 
A jelentkezéseket a korlátozott férıhelyek miatt idırendben fogadjuk el. 

Jelentkezés a jelentkezési lap visszaküldésével történik faxon vagy e-mailen az alábbi 
elérhetıségre. 

Kontakt személy: Csabák István, Tel./Fax. 06 35 540-050, ersekvadkert@telehaz.hu 
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Jelentkezési lap 
����  2008. május 7-8-9. Miskolc, Jelentkezési határidı: április 30. 

����  2008. május 19-20-21. Érsekvadkert, Jelentkezési határidı: május 14. 

����  2008. május 26-27-28 Salgótarján, Jelentkezési határidı: május 19. 

Kérjük jelölje be melyik képzésre jelentkezik! 
 
A szervezet neve, címe, elérhetısége (tel., fax,)……………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………

… 

e-mail: ………………………………………. 
A szervezet jellege – /kérjük aláhúzni/: közhasznú, kiemelkedıen közhasznú, nem minısített 
 
A szervezet alaptevékenysége: 
……………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………
… 
 

A szervezet által eddig benyújtott pályázatok jellege (kérjük aláhúzni) 
Európai Uniós Szakminisztériumok által kiírt OFA 
NCA Közbeszerzések   
Egyéb (kérjük megnevezni) 
……………………………………………………………………. 
 
A jelen meghirdetett képzésre jelentkezı  
 
Neve: 

   
Munkakör: 

 

 
Születési 
helye, ideje: 

   
 
Iskolai végzettség: 

 

 
Lakcíme: 

   
Szakképzettség: 

 

 
Telefon: 
 

   
Pályázatokban való 
részvételi jártasság: 

 

Munkahely 
neve, címe: 

    

 
e-mail. 

    

Részvételi díj: 3.000,- Ft /ami tartalmazza a szendvics ebédet is/ a helyszínen fizetendı 
 

Kelt: ………………………………………………… 
 
………………………………                                                    ………………………………. 
    a szervezet vezetıje                                                                     a képzésre jelentkezı  

A jelentkezési lap sokszorosítható! 



Tájházi Hírlevél- 2008. 1. szám 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 

MÚZEUMOK  MAJÁLISA 
Budapest – Múzeumkert 2008. május 17-18. 

 
Ebben az évben immár hatodszor veszünk részt a hazai múzeum-ügy 
legnagyobb és legsikeresebb rendezvényén, a „Múzeumok majálisán”, amely 
kitőnı alkalmat biztosít számunkra a tájház-mozgalom népszerősítésére, 
megismertetésére. 
 
A rendelkezésre álló két napot 4 részre osztjuk, így ezeken a fél napokon az 
ország egy-egy nagyobb tájegysége tájházai mutatkozhatnak be, így 
 
Május 17-én (szombat)  délelıtt (10-14 óra):  Észak-Dunántúl; 
Május 17-én (szombat) délután (14-18 óra):  Dél-Dunántúl; 
Május 18-án (vasárnap)  délelıtt (10-14 óra):    Észak- és Kelet-Magyarország 

+ Észak-Alföld 
Május 18-án (vasárnap) délután (10-14 óra):     Dél-Alföld 
 
A Tájházszövetség standján elhelyezhetık a régió, kistérség, tájház reklám-
anyagai, a stand elıtt kisebb helyigényő kézmőves bemutatók tarthatók (ezek 
mindig vonzzák a közönséget. Árusítani csak akkor lehet, ha a kézmőves 
bemutatót (is) tart. 
 
Részvételi szándékát az idıintervallum megjelölésével a regionális 
képviselıknél kérjük jelezni 2008. május 5-ig: 
 
É-Dunántúl: Horváth Attila (� 20-945-4041), Gyanó Szilvia (�70-779-2980) 
D-Dunántúl: Kapitány Orsolya (� 70-550-4500) 
É- és K-Magyarország, É-Alföld: Hegedüsné Majnár Márti (� 20-438-1092), 

Nagyné Bısze Katalin (�42-500-552) 
Dél-Alföld: Szonda István (� 30-493-9311) 
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 ISMÉT „ÉV  TÁJHÁZA” PÁLYÁZAT 
 

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 2007. évben mőködési 
engedéllyel rendelkezett, fenntartótól függetlenül. 
 
A folytonosság és esélyegyenlıség biztosítása érdekében a pályázatok tény-adatait 
a 2007. 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 –  
 

2008. augusztus 15-ig 
 
kérjük visszaküldeni zárt csomagolásban, a pályázó intézmény nevének fel-
tüntetésével 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 2007.” 
feliratot tartalmazó - táblából áll, amelyet a gyıztes házában kihelyezhet. 
A díj átadására minden évben a Szövetség által szervezett Országos Tájházi 
Találkozó alkalmával – ez évben Szennán - kerül sor. 
A régi szlogent idézve: „a részvétel és nem a gyızelem a fontos”. Emeljük ezzel is 
szeretett intézményeink rangját. Várjuk pályázataikat! 
 
2008. január  26.        Elnökség 



Tájházi Hírlevél- 2008. 1. szám 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztató lapja 

 

„Év tájháza” 
pályázati adatlap (a 2007-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. 2007-ben végzett felújítások értéke (eFt): 
6. 2007-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. 1 A4 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. 2007-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. Milyen pályázaton vettek részt 2007-ben, milyen eredményt értek el, mire 

fordították az elnyert összeget? 
 

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

26. A pályázattal kapcsolatban kereshetı személy: 
 

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

……………………….2006.  ……hó ……-n. 

 
 
 
         . . . . . . . . . . . . . . . . . 
         a pályázó képviselıje 
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Ez úton is kérjük támogatását! 
 

1 % 
 

A Szövetség 2007. évben az 2006. évi személyi jövedelemadó 1 %-ának 
felajánlásából 66 ezer forinthoz jutott.  
 

Ez úton is köszönjük a ránk gondolóknak! 
 

Kérjük, hogy már most kezdjék el szervezni az adományozókat a 2007. évi egy 
százalékuk egyesületünk javára történı felajánlásra. Ezt nem lehet elég korán 
elkezdeni!!! Köszönjük segítségüket!!! 
 

 

Jelszavunk változatlan:  „Házunk tája „Házunk tája „Házunk tája „Házunk tája ––––    tájunk háza”tájunk háza”tájunk háza”tájunk háza” 
 

A rendelkezı nyilatkozat kitöltésénél 
adja meg Szövetségünk adószámát: 

 

18441608-1-05 
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T a r t a l o m 
 

Elnöki beköszöntı 
 

A Magyarországi Tájházak Szövetségének 2008. évi Közgyőlésérıl 
 

Jegyzıkönyv a Magyarországi Tájházak Szövetsége 
Közgyőlésérıl 

 
A Magyarországi Tájházak Szövetsége Felügyelı Bizottságának  

beszámolója a Szövetség 2007. évi tevékenységérıl  
 

A Magyarországi Tájházak Szövetsége módosított 
Alapszabálya 

 
A Magyarországi Tájházak Szövetsége Dél-dunántúli Régiójának 

2007. évi beszámolója 
 

A szlovákiai magyar régió tevékenysége 2007-ben  
 

A Magyarországi Tájházak Szövetsége Észak-dunántúli Régiójának 
2007. évi beszámolója 

 
Regionális tájékoztatók a „Tájházak a közösségért” pályázatról 

 
„Tájházi Mőhely 2004-2007” 

 
Tájékoztató a Magyarországi szlovák tájházvezetık  

VIII. országos konferenciájáról 
 

Lehetıségek az Új Magyarország Fejlesztési Tervben 
 

MÚZEUMOK  MAJÁLISA 
 

Pályázati felhívás 
az „Év tájháza” cím elnyerésére 

 
1% 


