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János Gábor (szerk.) A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve XL. 
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Munkahely Bátai Tájház (közérdekű muzeális kiállítóhely) 

Munkaviszony kezdete 1990 

Az eddigi szakmai 

gyakorlat, és 

teljesítmény 

A tájházat a megnyitásának évétől gondozom. Először 1994-

ben, majd az áthelyezését követően 2004. május 5-én kapott 

végleges múzeumi működési engedélyt. A fenntartó 

megváltozása miatt 2012-ben került sor a működési engedély 

megújítására. Leltározott tárgyak száma: 3210. 

Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint 

műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki 

védettségének megszüntetéséről szóló 53/2011. (VIII. 25.) 

NEFMI rendelet műemlékké nyilvánította a tájházat. A védetté 

nyilvánítás céljául az 1887-ben épült népi lakóépület és 

melléképületei (magtár, pajta, istálló, présház, kocsiszín és 

góré) építészeti értékeinek, valamint a bennük megőrzött 

eredeti berendezések megőrzését jelölte meg.   

A Tájház alapító tagja a 2002-ben megalakult Magyarországi 

Tájházak Szövetségének. 

A Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékéről alkotott 

27/2015.(VI. 2.) MvM rendelet nevesíti a magyarországi 

tájházak hálózata tagjaként a Bátai Tájházat is. 

A Magyarországi Tájházak Szövetsége az „Év tájháza 2005” 

cím, 2009-ben „Év tájház vezetője” cím adományozásával 

ismerte el a tájházban folyó munkát. 

A Bátai Tájház „Év Múzeuma 2007” pályázaton a helyi 

közösség kulturális öröksége megőrzésével és bemutatásával 

elnyerte az Oktatási és Kulturális Minisztérium Múzeumi 

Osztálya különdíját.   

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület, a Nemzeti 

Kulturális Alap, az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága által 

meghirdetett „Év Múzeuma 2010” pályázaton a tájház a 

néphagyományok átörökítéséért, megismertetéséért, 

népszerűsítéséért végzett kiemelkedő szakmai tevékenység, a 

helyi közösség életében betöltött szerep elismeréseként 

elnyerte a Magyar Nemzeti Múzeum különdíját. 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum koordinálásában 2010. július 31.  ̶ 



2011. március 31. között megnyíló, országos és regionális 

érdeklődést kiváltó kiállítások, továbbá a hozzájuk kapcsolódó 

kiadványok és múzeumpedagógiai programok, „A paraszti 

polgárosodás tárgyi világa és a nemzeti jelképek” című téma, 

különböző tájházi helyszíneken történő megvalósítására, illetve 

egy vándorkiállítás elkészítésére a tájházak sorából 

partnerének választotta a Bátai Tájházat is. 

 

Társadalmi elismerés A közösségért végzett áldozatos munkájáért emlékérem. Báta 

Község Önkormányzat, 2012. 

Báta Község Díszpolgára cím. Báta Község Önkormányzat, 

2019. 
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