
Pályázati felhívás 

 „Az Év tájháza” cím elnyerésére 

 
 

A Magyarországi Tájházak Szövetsége – alapítóinak szándékát szem előtt tartva – a kárpát-

medencei tájház-mozgalom népszerűsítése, értékeinek szélesebb körű megismertetése és a 

gyűjteményeket létrehozó, ápoló, gyarapító személyek áldozatos tevékenységének 

elismertetése érdekében meghirdeti pályázatát az „Év Tájháza” cím elnyerésére.  

A pályázaton azok a tájházak vehetnek részt, amelyek fenntartói jogi tagként, vagy képviselői 

egyéni tagként a Tájházszövetség tagjai. A címre az a magyarországi székhelyű és 

fenntartójú, muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező tájház pályázhat, amely a 

2021. évben muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkezett, és az EMMI felé 

statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette.  

A Tájházszövetség a határon túli, magyar vonatkozású gyűjteménnyel és kiállítással 

rendelkező tájházak számára is biztosítja a pályázás lehetőségét.  

Az „Év tájháza” kitüntető cím évente egy intézménynek adományozható, amely 100 000 Ft 

értékű promóciós díjazásból és egy – a Tájházszövetség emblémáját és „Az Év tájháza 2022” 

feliratot tartalmazó – táblából áll, amelyet a győztes az épületén kihelyezhet.  

A díj átadására 2022 őszén a Tájházszövetség által szervezett országos tájházi találkozón, 

Felpécen kerül sor.  

A folytonosság és esélyegyenlőség biztosítása érdekében a pályázatok tényadatait a 

2021. év mutatói alapján, a mellékelt adatlap szempontjai alapján kell összeállítani, de a 

beérkezett pályázatok elbírálásában meghatározó jelentősége lesz az legjobb pályázó 

helyszíneket bejáró bizottsági tagok közvetlen tapasztalatainak is. A bizottság tagjait a 

Tájházszövetség elnöksége kéri fel saját soraiból. 

A kitöltött pályázati űrlapot 2022. június 30-ig kérjük postai úton benyújtani egy 

eredeti példányban zárt csomagolásban, a pályázó intézmény nevének és „Az Év tájháza” 

szövegnek a borítékon történő feltüntetésével (postacím: Hegedűsné Majnár Márta 

ügyvezető elnök, Tájházszövetség, 3325 Noszvaj, Honvéd u. 4.). Kérjük továbbá a teljes 

dokumentációt és képanyagot elektronikus formában is (szükség esetén óriásfájl küldő 

igénybevételével) megküldeni a tajhazszovetseg2002@gmail.com e-mail címre.   

A kiírásnak nem megfelelő, hiányos, vagy határidő lejárta után érkezett pályázatokat 

a bíráló bizottság nem veszi figyelembe, azokat nem őrzi meg, és nem küldi vissza. A 

pályázattal kapcsolatos további információ a 06-20-438-1092-es számon kapható Hegedűsné 

Majnár Márta ügyvezető elnöknél. 

 

Várjuk pályázataikat! 

mailto:tajhazszovetseg2002@gmail.com
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 „Az Év tájháza” 

pályázati adatlap 

 
(a 2021. évi tény adatok alapján töltendő ki) 

 
 
1.  A tájház neve: 
 
2.  A tájház címe: 
 
2. a Muzeális intézményi működési engedély száma, kelte (határon túli tájházak esetében 
nem releváns): 
 
3.  A tájház vezetőjének neve: 
 
4.  A fenntartó megnevezése, címe (önkormányzat, múzeum, egyesület, magánszemély, 
egyéb):  
 
4.a. A fenntartó képviselője, elérhetősége: 
 
5.  A működés személyi ellátottsága:  
 
5.a. Foglalkoztat-e a tájház önkénteseket? Ha igen, kérjük, ismertesse számukat, 
tevékenységüket (max. ½ A4-es oldal mellékelve) 
 
6.  A ház bemutatása, leírása (max. 3 A4-es oldal mellékelve) 
 
7.  Rövid, maximum 500 karakter terjedelmű, a sajtó számára közrebocsájtható összefoglalás 
a tájházra, működésére, eredményeire vonatkozó legfontosabb információkról  
 
8.  A tájház kiállításainak (állandó, időszakos) bemutatása (max. 2 A4-es oldal mellékelve): 
 
9.  A tájház szerepe a település kulturális, közösségi életében (max. 1 A4-es oldal mellékelve) 
 
10.  A tájház szerepe a településen folyó hagyományőrző, helyismereti tevékenységben 
(max. 1 A4-es oldal mellékelve) 
 
11.  A tájházban tartott rendezvények bemutatása (max. 2 A4-es oldal mellékelve); 
 
12.  A tájház oktatási, ismeretátadási tevékenységének bemutatása (max. 1 A4-es oldal 
mellékelve 

 
13.  Van-e honlapjuk (ennek címét kérjük megjelölni); 
 
14.  Látogatószám 2019-ben és 2020-ban és 2021-ben, annak megoszlása (felnőtt, gyermek, 
kedvezményes, ingyenes): 
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15. A járványhelyzet idején végzett online tevékenység bemutatása max. 1 A/4-es oldal 
terjedelemben. (Pl. virtuális kiállítás létrehozása, a gyűjtemény digitalizálása, az online 
hozzáférés javítása, a tájházat és gyűjteményét, a helyi hagyományokat hitelesen bemutató 
videók készítése és közzététele weboldalon, közösségi oldalakon…) 
 
16.  A nyilvántartásba vett tételek száma gyűjteményenként: 
 
16.a. A leltározatlan tárgyak, dokumentumok száma gyűjteményenként: 
 
17.  Adatbázis kezelő rendszerben (pl. MONARI) nyilvántartott tételek száma (kérjük az 
adatbázis kezelő szoftver nevét is megadni) 
 
18.  A 2021. évi gyarapodás mértéke: 
 
19.  Éves költségvetése és annak főbb elemei: 
 
20.  Jegybevétel:   eFt    

 
20. a.  Egyéb bevétel (rendezvény, tábor, kiadvány, bolt):         eFt 
 
21.  2020-ban végzett felújítások értéke (eFt): 
 
22.  2021-ben végzett beruházás értéke (eFt): 
 
23.  A tájházban kapható magyar nyelvű kiadványok (szórólap, prospektus, levelezőlap, TKM 
füzet, stb; ezekből 1-1 pld-t kérünk mellékelni); 
 
24.  A tájházban kapható idegen nyelvű kiadványok (mint a 12. pontnál) 
 
25.  A tájházban árusított ajándék- és élménymegőrző tárgyak: 
 
26.  A tájház vendégkönyvében a legfontosabbnak ítélt bejegyzés: 
 
27.  A tájház legnagyobb erőssége, legemlékezetesebb része: (max. ½ A4-es oldalon) 
 
28. A tájház legsürgősebben fejlesztendő területe (állományvédelem, maga az épület, 
kiállítások, melléképületek, idegen-nyelvű tájékoztatás, stb.) 
 
29.  Infrastruktúra kiépítettsége, állapota (WC-mosdó, ruhatár, tájékoztató táblák, idegen-
nyelvű feliratok, akadálymentesítés, vagyonvédelem, max. 1 A4-es oldalon) 
 
30. Milyen pályázatokon vettek részt 2019-2021-ben, milyen eredményt értek el, mire 
fordították az elnyert összeget? 

 
31.  Milyen pályázatokon vesznek részt 2022-ben? 
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32. Kérjük mutassa be (max. 1 A4-es oldalon) a tájház és a helyi közösség együttműködé-
sének módját és eredményeit.  
 
33. „Az Év tájháza” pályázattal kapcsolatban kereshető személy 

neve: 
címe: 
beosztása: 
telefonszáma: 
e-mail címe: 
 
34.  A 2021. évi, EMMI-nek megküldött statisztika másolata (határon túli pályázókra nem 
vonatkozik) 
 
35.  Fotódokumentáció a tájház kiállításairól, gyűjteményéről, programjairól (max. 15 kép, 
nyomtatásban, ill. elektronikusan is mellékelve, a szerző megjelölésével, nyilatkozattal, hogy 
a szerző és a fotók jogtulajdonosa a fotók közléséhez hozzájárul). 
 
 
 
 

 
………………………. 2022. …… hó …… -n. 
           

 P.H. 
 . . . . . . . . . . . . . . . . 


