
 

Az oktatási és kulturális miniszter pályázatot hirdet 
„Tájházak a közösségért” címmel 

 
 

A program célja, hogy 
a reneszánsz fogalmának megújító szellemiségére építve, a kulturális vidékfejlesztés 
prioritásaival összhangban, 2008-ban a vidéki örökség értékeinek megújítására teremtsen 
lehetőséget a tájházak komplex fejlesztési és hasznosítási programjának támogatásával. 
 
A program újszerűsége, hogy 
az eddigi örökségvédelmi támogatásoktól eltérően olyan komplex fejlesztésekre koncentrál, 
amely a tájházakban őrzött tárgyi és szellemi örökség széleskörű bemutatását, illetve ehhez 
kapcsolódó korszerű, többfunkciós kulturális színterek megteremtését teszi lehetővé. 
 
Várható hatás: 
A tájházak szakmai és infrastrukturális megújításuk révén alkalmassá válnak a helyi örökség 
komplex bemutatására, illetve autentikus kulturális közösségi térként helyszínt biztosítanak 
népművészeti és kézműves alkotóműhelyeknek, rendszeres kulturális, oktatási és közösségi 
programoknak. 
A program előreláthatóan a működési engedéllyel rendelkező tájházak mintegy felénél 
biztosít 2008-ban jelentős, minőségi fejlesztést. 
 
A pályázók köre: 
Muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező tájházak és/vagy fenntartóik. 
(Pályázhatnak még a működési engedély iránti kérelmüket már benyújtott, a szabadtéri 
muzeológiai szakfelügyelet - működési engedély kiadását támogató - szakvéleményével 
rendelkező tájházak.) 
 
 Az 1. támogatási cél esetében nem tartoznak a pályázók körébe azon településen működő 
tájházak, amelyek az ÚMVP 5.3.3.2.3.” A vidéki örökség megőrzése és fenntartható 
fejlesztése” című intézkedés területi hatálya alá tartoznak, azaz az 5000 főnél kevesebb 
lakosságú, ill. a kevesebb, mint 100 fő/km2 népsűrűségű települések. 
 
A pályázaton felosztható  támogatás összege: 
110 millió Ft, amely tartalmazza a pályázat bonyolítási költségeit. 
 
 



 

Támogatási célok:  
 

1. „A  MI  HÁZUNK” 
A tájházak, illetve a hozzájuk kapcsolódó népi építészeti objektumok állagvédelmét, 
hagyományos építészeti képük helyreállítását célzó beruházás és fejlesztés, valamint 
a tájházak multifunkcionális hasznosítását, a közönségfogadás fizikai feltételeinek 
megteremtését célzó fejlesztés. 

 
2.  „A  MI  KIÁLLÍTÁSUNK” 

A tájházakban őrzött kulturális javak bemutatását, széleskörű hozzáférhető tételét 
biztosító szakmai fejlesztés (pld. állandó kiállítás megújítása, restaurálás, többnyelvű 
feliratok készítése). A tájházakban őrzött műtárgy- és dokumentum gyűjtemények 
digitalizálása – az e-Skanzen program keretén belül az e-Tájház hálózat kialakítása. 

 
3. „A MI  PROGRAMUNK” 

Hosszú távon fenntartható, a helyi kulturális és tárgyi örökséghez kapcsolódó, a helyi 
és régiós turisztikai programkínálathoz illeszkedő hagyományőrző közösségi 
programok kidolgozása és megvalósítása. 

 
4. „A  MI  DIÁKJAINK” 

A tájház mint oktatási színtér megteremtése – az élethosszig tartó tanulás 
színterének kialakítása, különböző korcsoportok számára oktató csomagok 
kidolgozása, alkalmazása. 

 
A támogatás típusa: 
A támogatási összeg vissza nem térítendő támogatás. A pályázat előfinanszírozott, 
amelyhez saját forrás szükséges. 
 
Igényelhető támogatási összeg: 
 
Az 1-2. támogatási cél esetében: 500.000-2.500.000 forint, a 3-4. támogatási cél esetében 
500.000-1.500.000 forint.  
 
Pályázni lehet: 

1. A tájházak, illetve a hozzájuk kapcsolódó népi építészeti objektumok állagvédelmét, 
hagyományos építészeti képük helyreállítását célzó beruházás és fejlesztésre, a 
tájházak multifunkcionális hasznosítását, a közönségfogadás fizikai feltételeinek 
megteremtését célzó fejlesztésre, úgymint:  

• Az objektum teljes körű felújításához szükséges kiviteli terv költségére 
• Homlokzat felújításra, a ház belső tereinek és falfelületeinek hagyományos 

felújítására 
• Fűtéskorszerűsítésre (egész éves nyitva tartáshoz alkalmassá tételre, vagy  

temperáló fűtés biztosításához) 
• Nyílászárók felújítására  

 



 

• Tető javítására, cseréjére 
• A fő- és melléképületek faszerkezeteinek állagvédelmére (előzetes szakértői 

vélemény alapján) 
• Kerítés, kapu(k) helyreállítására 
• Kertek revitalizációjára (a településre jellemző növénytársulások 

összegyűjtése, telepítése és „tudatosan megtekinthetővé” tétele 
• Műtárgy raktározás céljára szolgáló épületrész kialakítására 
• Belső épületfelújításra 
• Villamos hálózat korszerűsítésére (energiatakarékos, szakaszolható rendszer 

kiépítése 
• WC-mosdó csoport kialakítására 
• Fogadó-információs  pont kialakítására 
• Ruhatár, csomagtároló létesítésére 
• Foglalkoztató kialakítására, meglévő terek (csűr, istálló, pajta, kamra) 

alkalmassá tétele 15-30 fős csoportok foglalkozásaira (asztalok, székek, 
padok, világítás, szemléltető és munkaeszközök kidolgozott programokhoz) 

 
  
2. A tájházakban őrzött kulturális javak bemutatását, széleskörű hozzáférhető tételét és 

megőrzését biztosító szakmai fejlesztésre, (pld. állandó kiállítás megújítása, 
restaurálás, többnyelvű kiadványok, ismertetők készítése). A tájházakban őrzött 
műtárgy- és dokumentum gyűjtemények digitalizálására – az e-Skanzen program 
keretén belül az e-Tájház hálózat kialakítására. Előnyt élveznek azok a pályázatok, 
amelyek a kiállítások megújulását összekapcsolják a gyűjtemények digitalizálásával. 

• Kiállítási forgatókönyv készíttetésére, kiállítás kivitelezésére 
• A kiállításhoz kapcsolódó audiovizuális és informatikai eszközök 

beszerzésére (laptop, projektor, vetítővászon, erősítő, hangfalak, CD-DVD 
lejátszó) 

• Restauráláshoz, műtárgyvédelemhez szükséges anyag és eszköz 
beszerzésére 

• Biztonságtechnikai eszközök beszerzésére, tűz- és betörésjelző rendszer 
kialakítására 

• A tájház kiállítását, működését bemutató magyar és idegen nyelvű kiadványra 
nyomtatott vagy elektronikus kivitelben; előnyt élveznek az elbírálás során 
több tájház együttműködésével megvalósuló, egységes megjelenésű 
kiadványok  

• Hátrányos helyzetű látogatók számára nyomtatott vagy elektronikus 
kiállításvezető készítésére és megjelentetésére 

• Digitalizálással kapcsolatos szolgáltatásokra 
• A digitalizálás előkészítésére és elvégzésére 
• A digitalizált anyag archiválási és közreadási költségeire 
• Saját honlap fejlesztésre, rendszeres tartalomfrissítéssel 

 
 

 



 

3. Hosszú távon fenntartható, a helyi kulturális és tárgyi örökséghez kapcsolódó, a helyi 
és régiós turisztikai programkínálathoz illeszkedő hagyományőrző közösségi 
programok kidolgozása és megvalósítása. Pályázni a 2008. május 1-2009. február 
28-ig megvalósuló programokkal lehet. 

• A tájház működtetéséhez kapcsolódó tematikus programok, rendezvények  
előkészítésére és megvalósítására (az eszköz- és személyi feltételek 
megadásával, csoportnagyság, életkor, érdeklődési kör szerinti panelek 
választékával, jeles napok, helyi ünnepek és szokások figyelembevétel, 
alkalmankénti lebontásban) 

• Több  tájház, más muzeális intézmény együttműködésével,  kistérségi 
és/vagy regionális programokhoz kapcsolódó rendezvényfüzér előkészítésére 
és megvalósítására 

• A tájházak kiállításaihoz kapcsolódó hasznosítási program kialakítására és 
működtetésére 

 
 

4. A  tájház mint oktatási színtér megteremtése – az élethosszig tartó tanulás 
színterének kialakítása, különböző korcsoportok számára oktató csomagok 
kidolgozása, alkalmazása. Pályázni a 2008/2009-es tanévtől elindítandó 
programokkal lehet. 

• Oktató csomagok kidolgozására és megvalósítására, az ezekhez szükséges 
szemléltető eszközök beszerzésére, tárolásának biztosítására 

• A helyben őrzött hagyományos tudás megismerését és átadását célzó 
rendszeres szakköri tevékenység költségeire, amelyben az ismeretátadás 
színtere a tájház és közvetlen környezete 

• Oktatási intézmények és tájházak együttműködésében megvalósuló 
rendezvények, hagyományőrző vetélkedők megvalósítására 

 
 
A pályázat benyújtásának feltételei: 

1. A benyújtott támogatási igény legalább 10 %-ának megfelelő önerő biztosítása, erre 
vonatkozóan a fenntartó nyilatkozata. 

2. A pályázó nyilatkozatban vállalja, hogy olyan közösségi teret hoz létre és működtet 
legalább 5 évig a tájház keretében, amely a legkorszerűbb módszerek 
alkalmazásával alkalmas a helyi épített, anyagi és szellemi örökség, a kulturális 
értékek megőrzésére és közvetítésére. 

3. Hiánytalanul kitöltött, a kötelező mellékletekkel ellátott pályázati anyag elkészítése 
 
 

A pályázatot pályázati űrlapon kell benyújtani.  
 
Egy pályázó egyidejűleg maximum két témára nyújthat be támogatási igényt. Hiánypótlásra a 
pályázat beküldési határidejét követően maximum egy alkalommal van lehetőség. 

 



 

Előnyben részesülnek a tájházak konzorcionális és pilot rendszerű együttműködésén 
alapuló, egy-egy kistérségen belül több tájház, faluház együttműködésével megvalósuló 
tematikus rendezvények, oktatási programcsomagok. 
 
Nem részesülhet támogatásban az az intézmény, amely a korábbi év(ek)ben az 
NKÖM/OKM-től és/vagy az NKA-tól kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, 
azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb 
tartalmi, formai hiányosságok miatt nem fogadta el. 
 
A pályázat kizárólag postai úton adható be „Tájházak a közösségért” megjelöléssel a 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum címére (2001. Szentendre, Pf. 63.)  
A pályázat beadási határideje: 2008. március 31. 
 
 
A pályázat kötelező mellékletei 

1. Jogi dokumentáció:  
működési engedély másolata, illetve beadott működési engedély iránti kérelem, a 
szabadtéri néprajzi szakfelügyelet véleményével. 
a létezést igazoló érvényes okirat 30 napnál nem régebben kiállított hitelesített 
példánya. 

2. Írásbeli nyilatkozat az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 
(217/1998./XII. 30.) Kormányrendelet 83. §-a alapján cégszerű aláírással 2 
példányban.  

3. A pályázó bankszámláját vezető hitelintézet(ek) 30 napnál nem régebbi igazolása — 
a pontos számlaszám megjelöléssel — a pályázó bankszámla vezetéséről, 
fizetőképességéről, hitelesített banki aláíró karton másolata. 

4. Költségterv az igényelt támogatás felhasználására (nyomtatvány mellékelve). 
Amennyiben több szakmai program megvalósítására kéri a támogatást, feladatonként 
külön költségvetést kell mellékelni. A nyomtatvány sokszorosítható. 

5. A pályázat szakmai céljának, megvalósítási módjának részletes leírása. 
6. A szabadtéri néprajzi szakfelügyelet és a Tájházszövetség támogató nyilatkozata 
7. Nyilatkozat a tájház és/vagy a tervezett program(ok) minimum 5 évig történő 

fenntartásáról/működtetéséről 
8. További mellékletek: 

 
Pályázati 

cél 
Mellékletek

I. A  MI  HÁZUNK Állapotfelmérés, védettség dokumentuma, terv+költségvetés 
(szakhatósági záradékkal), kivitelezői ajánlat,  

II. A MI 
KIÁLLÍTÁSUNK 

Programterv és vagy forgatókönyv, terv+költségvetés, kivitelezői 
ajánlat és/vagy a beszerzendő eszközök specifikációja és költsége , 
műtárgyállomány bemutatása (analog v. dig.), 
dokumentumgyűjtemény bemutatása (analog v. dig.), digitalizálandó 

 



 

tárgy és/vagy dokumentumok száma 
III.A MI 

PROGRAMUNK 
Programterv + költségbecslés, együttműködési megállapodások 

IV. A MI 
DIÁKJAINK 

Programterv + költségbecslés, a szükséges fejlesztések 
terv+költségvetés, a beszerzendő eszközök specifikációja és költsége 

 
 
A pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban kell megküldeni. 
 
A hiányosan, pontatlanul kitöltött vagy határidő után benyújtott, továbbá a pályázati kiírásnak 
nem megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság nem értékeli. A szakmai javaslattevő bizottság 
a pályázat elbírálásához szükséges javaslatát a pályázat benyújtási határidejének lejártát 
követő 30 munkanapon belül készíti el. A támogatás mértékéről a bizottság döntési 
jegyzőkönyvben rögzített javaslata alapján a miniszter dönt. A kedvezményezettek névsora a 
döntést követő 15 napon belül az OKM honlapján olvasható, illetve a döntésről a pályázók 
levélben értesítést kapnak.  
A pályázattal kapcsolatos részletesebb információ az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
Közgyűjteményi Főosztályán (Csiszér Dóra, 473-7541), a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban ( 
Dr. Bereczki Ibolya 26/502-500,fax: 26/502-502, e-mail: ibo@sznm.hu, ) és a 
Tájházszövetségtől (Szablyár Péter 30/531-9444, e-mail: postmaster@tajhaz-josvafo.t-
online.hu ) kérhető. 
 
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum a nyertes pályázóval — a támogatás felhasználásának 
feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről, 
elszámolásáról, a szerződésszegés következményeiről — a szerződésben állapodik meg. A 
pályázó az elnyert összeget kizárólag a támogatott feladat megvalósítására fordíthatja, 
amelynek felhasználásáról köteles szöveges beszámolót, valamint tételes és hiteles 
elszámolást készíteni, és azokat a hitelesített pénzügyi bizonylatok (támogatott nevére 
szóló számlák, számlát helyettesítő bizonylatok, pénztári kifizetések, banki terhelések, stb.) 
másolatának egyidejű csatolásával a szerződésben foglalt határidőig a Szabadtéri 
Néprajzi Múzeumnak megküldeni. 
 
 
 Dr. Hiller István 
 oktatási és kulturális miniszter 
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