
A tourinform-irodák legfontosabb jellemzőit, létesítési 
szintjeit és ezekhez kapcsolódó feladatait áttekintve a tele
pülési-térségi szerepkörhöz igazodóan kirajzolódik a mű
velődési házak velük való együttműködési, kapcsolódási 
lehetősége. A tourinform-irodák művelődési otthonokba 
telepítése is elképzelhető, ott, ahol az intézmény megkö
zelíthetősége, szellemi és fizikai infrastruktúrája, az érde
keltek hozzáállása stb. miatt ez célszerűbbnek látszik más 
működési módnál. 

A területi információs és marketing irodák, illetve a 
létesítő önkormányzatok találták még talán leghamarabb 
a korábban szintén területi feladatokat ellátó művelődési 
házakkal a természetes és észszerű kapcsolódási, együttmű
ködési lehetőségeket. Ezt gyorsította a térségi szemlélet 
újraélesedése. A volt járások, járási székhelyek legtöbbje 
kistérségi központi szerepkörét a kultúra területén már 
korábban kivívta, s ehhez a turisztikai szervező központi 
funkciót is meg akarta szerezni. (Pl. Keszthely, Szarvas, 
Jászberény, Hatvan, stb.) A két szféra egymásra találását 
könnyítette, hogy a területi turisztikai információs felada
tok beindulásánál a legtöbb helyen, ha - komplex turisz
tikai csomag még nem állt rendelkezésre, de - valami ki
ajánlható már volt, ez többnyire kulturális termék volt, 
így országos és nemzetközi hírű folklórcsoportok, nemzet
közi hírű rendezvények, fesztiválok. 

A megyei tourinform-irodák esetében a két szektor kö
zeledését sokáig (van, ahol máig) nehezítette, hogy a két 
terület - a kultúrü és az idegenforgalom - más-más ágazati 
minisztériumhoz tartozván a megyei önkormányzati hivatali 
struktúrában is más-más részleghez tartozik. A két megyei 
intézmény összevont szervezeti működtetésére mégis van 
példa az országban három helyen is (Baranya, Nógrád, 
Tolna megye), és máshol is foglalkoztak a gondolattal 
(pl. Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar megyében). 

Amikor Magyarországon a regionális marketing igazga
tóságok remélhetően tartósnak ígérkező fölállásával a turiz
mus marketingje, s ezen belül a turisztikai termékfejlesztés 
az egyik legfőbb feladat, és látható, hogy még a három me
gyés turisztikai nagyrégiók is szűkölködnek az igazi, eredeti 
térségi turisztikai attrakcióban, ha a két szakma összeadja 
a tudását, haszonnal jár. Kulturális szolgáltatásaink, sza
bad idős rendezvényeink, fesztiváljaink, folklór csoport
jaink benne foglaltatnak a turisztikai irodák kínálatában. 

Több mint 20 éve, 1981-ben nyílt meg Budapesten az 
első tourinform-iroda, az országos hálózat kialakítása azon
ban a rendszerváltást követően, 1992-ben kezdődött. 

Voltak térségek, megyék, ahol korábban fölismerték a 
turisztikai információ jelentőségét, hasznát, s éltek az új 
irodai profil (versenysemlegesség, nonprofit jellegű mű
ködés) lehetőségével, A kérdést tőkeerő hiányában a 
tourinform-irodák létesítésével oldották meg. így állha
tott elő, hogy több alföldi megye (amelynek szerény ide
genforgalma volt) eleinte sokkal több tourinform-irodá
val rendelkezett, mint az idegenforgalomban frekventál-
tabb vidékek. 

A hiányos anyagi forrásokra_vezethető vissza az utazási 
irodák és a tourinfonn-irodák közötti feszültség, amelynek 
egyik oka, hogy a tourinfonri-irodák legtöbbje - az őt mű
ködtető önkormányzat költségvetése függvényében - ki
sebb-nagyobb mértékben rákényszerül a bevételre. Az egy
harmada forráshiányos önkormányzatok, mint tourinform-
irodát létesítő jogi személy, ugyanis hiába válnak kötele
zetté a tourinform-irodák fenntartására, működtetésére, 
ha a fenntartó a működéshez szükséges költségforrásokicai 
nincs lefedve. Ilyenkor fordul elő a kulturális intézmény 
és a tourinform iroda kényszerű összevonása. A touriníorm-
iroda nonprofit működésének elasztikus értelmezhetősége 
lehetővé teszi a bevételt, és az iroda erre rá is kényszerül, 
különösen, ha növelni akarja mozgásterét újabb kiadvá
nyokkal, vásárokon való megjelenéssel, stb. (A pályázati 
.lehetőségek szaporodtak ugyan az elmúlt időszakban, de 
az irodák általában változatlanul ráutaltak a bevételi for
rásokra, így a valóban profit orientált többi piaci szereplő
vel való találkozás a turizmus piacán érthetően hordozza 
magában a konfrontálódást.) 

A tourinform-irodák létesítésének és fenntartásának 
átgondolásához, hogy a létesítők pontosan meg tudják 
becsülni lehetőségeiket és fenntartói kötelezettségülcet, 
tanulmányozásra javasoljuk a Névhasználati kézikönyv
ben ide vonatkozó előírásokat. Itt fény derül arra is, hogy 
ellenére annak, ahogy az a köztudatban él - a tuorinfonn 
irodákat (ez ma 120 iroda) nem a magyar Turizmus Rt. 
működteti. A működtető a legtöbb esetben a helyi ön
konnányzat, csak alkalmanként kht. vagy megyei önkor
mányzat, önálló jogi személyként turisztikai vagy egyéb 
egyesület, nonprofit szervezet, nemzeti park, kulturális 
intézmény. 

A tourinform-iroda fenntartása a névhasználati szer
ződés alapján 5 éves időtartamra a létesítő feladata. 

A kézikönyv a létesítésre és fenntartásra vonadcozó 
előírásokon kívül azt is rögzíti, hogy a Magyar Turizmus 
Rt. maga miről gondoskodik, mik az elvárásai, s mely 
tevékenységrészelcet vállalja magára. 

A témában további információ szerezhető szerzőnktől, vala
mint a Magyar Turizmus Rt. Internet-honlapjáról és a Tourin
form honlapról. (Szerk.) 

FELHÍVÁS 

A magyar Művelődési Intézet Szervezetfejlesztési és 
Önkormányzati Osztálya az egyházi keretek között a 
közösségi művelődés terén tevékenységet folytatók 
részére szervez tanácskozást, lehetőséget teremtve ismer
kedésre, tapasztalatok átadására, és megbeszélésekre szak
emberekkel. 

A konferencia időpontja: 2002. november 12-13, 
helyszíne: Szeged - Alsóvárosi Kultúrház. 

Bővebb információ Kereszti Ferenctől kérhető. 
Telefon(l) 201-3766/123, e-mail: keresztif@mmi.hu. 
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