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BESZÁMOLÓ  
A BUZSÁKI TOURINFORM IRODA FELADATAIRÓL, TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 
 
A buzsáki Tourinform Iroda 1999 óta működik. Létesítéséhez a Magyar Turizmus Zrt. 
anyagilag is hozzájárult, e hozzájárulás feltétele az iroda minimum 5 éven át tartó működtetése 
volt. 
Mivel az 5 év 2004. évben lejárt, az MT. Zrt kezdeményezésére új „Névhasználati szerződés” 
kötésére került sor, mely lényegét tekintve az előző szerződésben foglalt kötelezettségeket 
tartalmazza. 
E kötelezettségeknek az elmúlt évek során igyekeztünk minden tekintetben megfelelni. 
A Magyar Turizmus Zrt. fogja össze a helyi kezdeményezésre létrejött irodákból álló országos 
hálózat szakmai tevékenységét. A buzsáki  iroda működtetője és fenntartója a helyi 
önkormányzat, amely a többi iroda fenntartójához hasonlóan a névhasználati szerződéssel 
kapcsolódik a rendszerhez.  
A Tourinform Névhasználati Rendszer lényege, hogy az irodákat a szerződés alapján működtető 
fenntartók vállalják   a rendszerhez való csatlakozás, a Tourinform-logo és a Magyar Turizmus 
ZRt. által biztosított szakmai háttér és szolgáltatások fejében az előírt szakmai szempontok 
betartását.  
A Tourinform Iroda munkája során rendszeres szakmai kapcsolatban áll az ország összes 
tourinform irodájával, a térség turisztikai szolgáltatóival, különböző szakmai szervezetekkel, 
intézményekkel és az Mt. Zrt. szakmai kapcsolattartóival. 
Az iroda – adatgyűjtő területére vonatkozóan –a helyi személyes információ szolgáltatásban, a 
kiadványok elhelyezésekor, a telefonos és elektronikus információ szolgáltatásban valamint a 
NETA (Nemzeti Turisztikai Adatbázis) frissítésekor adatgyűjtő területe turisztikai 
szolgáltatóiról versenysemlegesen, az iroda teljes gyűjtőterületére vonatkozóan  köteles adatot 
szolgáltatni.  
A Magyar Turizmus Zrt. havonta több alkalommal telefonos ellenőrzés tart az irodákban azt  
ellenőrizendő, hogy az iroda dolgozója a irodában tartózkodik és a vendégek rendelkezésére áll. 
A Tourinform-iroda egyfajta bemutatóterem, amely elsősorban a település/térség 
fogadószobája, kirakata, ahol a vendég a térségi és nemzeti (országos) turisztikai kínálattal 
egyaránt találkozik. Az irodák, így a buzsáki Tourinform Iroda is  - mint a terület házigazdája- 
teljes körű, átfogó turisztikai információt szolgáltat az érdeklődők részére a térségben található 

- szálláshelyekről 
- vendéglátóhelyekről 
- közlekedésről 
- programokról 
- látnivalókról 
- szolgáltatásokról, 
egyrészt az előzetesen nálunk érdeklődőknek, másrészt informáljuk a már a területünkre 
érkező turistákat, de ez csak akkor valósulhat meg, ha a szolgáltatók is aktívan 
közreműködnek az adatközlésben.. 



Néhány konkrétum: Az elmúlt év során 35 előre bejelentett és 6 be nem jelentkezett 40-50 fős 
nyugdíjas illetve diák kirándulócsoport (továbbiakban „buszos” csoport) érkezett 
településünkre, rajtuk kívül érkeztek kisebb csoportok, családok, egyéni látogatók, akik előre 
szintén nem jelentkeztek be. Az előzetesen érdeklődőknek a térség valamennyi látnivalóját 
kiajánlotta az iroda és tapasztalataink szerint több alkalommal ennek alapján átszervezték a napi 
programot. A hozzánk érkező vendégek rendszeresen érdeklődnek célzottan is egy-egy – a 
gyűjtőterületen található – látnivaló, program stb. iránt, senki nem ment még úgy el az irodából, 
hogy ne kapott volna ezekről tájékoztatást. 
A kérdőíveket rendszeresen kiküldjük az érintettek részére visszaküldési határidő 
megjelölésével. 
Sajnos több példa is van arra, hogy ezeket a kérdőíveket egyáltalán nem, vagy hiányosan küldik 
vissza, mellyel az iroda kiadásait növelik. Ezekben az esetekben a postaköltségen túl irodánkat 
terheli a telefonos egyeztetés költsége is a hiányzó adatok pótlása érdekében. 
Tevékenységünknél nagyon fontos még kiemelni hogy aktívan részt veszünk a turisztikai 
tanulmányokat folytató főiskolások munkájában is, hiszen évi 10-12 alkalommal nyújtunk 
segítséget  a különböző – térségünkről, településünkről készülő - dolgozatok, szakdolgozatok 
sikeres elkészítéséhez.  
Egyénileg illetve családosan is nagyon sok érdeklődő van, nem csak személyes, hanem 
telefonos megkeresés is rendszeresen érkezik az irodába. A Faluház és ezen belül az iroda 
látogatóinak, telefonos és e-mail megkereséseinek száma 2010 évben az alábbiak szerint 
alakult: 
                                   Személyesen                                            Telefonon                 E-mail-ben 
Január                              9 fő       43     294 
Február                            8 fő       65     255 
Március                         45 fő       96     326 
Április                         545 fő (ebből  5 buszos csoport)       59     294 
Május                          450 fő (ebből  3 buszos csoport)                306     519 
Június                          615 fő (ebből  7 buszos csoport)                198     437 
Július  886 fő (ebből 11 buszos csoport)               264     435 
Augusztus                 1126 fő (ebből 10 buszos csoport)               354                            589  
Szeptember                  345 fő (ebből 3 buszos csoport)              195                              330 
Október                        124 fő (ebből 1 buszos csoport)                75                              321 
November                      95 fő (ebből 1 buszos csoport)                57                              342  
December                      28 fő                                                         63                              210 
 
/augusztus hónapban  1 héten, szeptember hónapban 2 héten keresztül napi 3-5 busz érkezett 
fentieken kívül egy árubemutatóval foglalkozó cég szervezésében, nekik szintén ajánlottuk a 
térség látnivalóit egy esetleges későbbi kötetlen látogatást szorgalmazva./ 
 
A személyes megkeresésre irányuló létszám nem tartalmazza azokat a látogatókat, akik községi 
rendezvényeink alkalmával kerestek fel bennünket, a telefonos megkeresések viszont saját 
rendezvényeinkkel is kapcsolatba hozhatók. Az e-mail-ben történt levelezés egy része más 
irodák rendezvényajánlatát valamint műsorszolgáltatók ajánlatait is tartalmazza. Utóbbi a 
telefonon érkezett hívásokra is értendő. 
Az iroda készítette el azt a pályázatot 2008-ban, melyre a pályázati kiírás alapján a 
Pogányvölgye Kistérség nyújthatta be támogatási igényét a kistérségi prospektus készítésére. 
Ennek a prospektusnak sajnos csak egy része jutott el hozzánk,  a kapott mennyiségből mára  
csak 200 db maradt. Amennyiben lehetőséget biztosítanak a kiírások marketing tevékenység 
támogatására, ismét pályázatot kell készíteni és benyújtani, hiszen a prospektus nagy 



népszerűségnek örvend a látogatók körében. Rendszeresen részt veszünk a prospektusokban 
szereplő ajánlatokkal az Utazás Kiállításokon, bemutattuk  pl. a Nemzeti Vágta rendezvényen, 
de külföldi kiállításra is eljuttattuk már azokat. 
Tevékenységünk nagyban hozzájárult a térség településeinek látogatottságához, több csoportot 
küldtünk már úgy a Krisna-völgybe, Berzsenyi házhoz, Táskai pincesorra, Őskohóhoz, Bencés 
Apátsághoz, a horgásztavakhoz, Kék-tó üdülőközpontba, a szőlősgyöröki borospincékhez, a 
templomokhoz, mint ahogy tettük azt –  az érkezési és étkezési időpontokat figyelembe véve  az 
éttermekbe, vendéglátóhelyekre. 
Az iroda fontos szerepet tölt be a turisztikai kereslet és kínálat közvetítésében, egymásra 
találásában, valamint a turisták igényeinek felmérésében, hiszen első kézből értesül a turisták 
által keresett és esetlegesen hiányolt szolgáltatásokról. 
Sajnálatos, hogy az érintettek eddig nem tulajdonítottak ennek akkora jelentőséget mint amire 
méltán tarthat számot. 
A Tourinform Iroda aktívan részt vesz a helyi rendezvények szervezésében, azok 
lebonyolításában , valamint a térség rendezvényeinek népszerűsítésében. 
Az információk mellett az érdeklődők hozzájuthatnak ingyenes turisztikai kiadványokhoz, az 
iroda Buzsák saját prospektusa mellett közvetíti és terjeszti a nemzeti és regionális 
kiadványokat is, melyek közül nagyon fontos kiemelni a már említett Pogányvölgy 
településeiről készült – nagyon népszerű, 3 nyelven készült  -  kiadványt.  
Az információ szolgáltatás mellett az iroda másik alapfeladata a meghatározott módon történő 
adatgyűjtés, adattovábbítás és adatfrissítés a Magyar Turizmus Zrt. Nemzeti Turisztikai 
Adatbankja számára. Az irodák által begyűjtött adatokból álló turisztikai adatbázis, NETA 
(NEmzeti Turisztikai Adatbázis), több mint 25.000 turisztikai objektum teljes körű adatát 
tartalmazza, amely az információs rendszer alapját képezi. 
A magas szintű adatszolgáltatáson, adatgyűjtésen felül, a Tourinform Iroda elvégzi a fenntartó 
által meghatározott feladatokat is.  
A marketingtevékenység végzésénél a Tourinform-iroda és a területileg illetékes marketing 
szervezetek egymást segítve szorosan együttműködnek, ami elsősorban a rendezvények 
népszerűsítésénél kiemelkedő jelentőségű.  
 
Buzsák gyűjtőterületéhez 12 település tartozik: 
Buzsák  
Gyugy  
Hács  
Kisberény 
Lengyeltóti  
Nikla  
Öreglak  
Pamuk 
Somogyvámos  
Somogyvár  
Szőlősgyörök  
Táska 
 
A gyűjtőterület településeire vonatkozóan az alábbiakról köteles az iroda mindenre kiterjedő 
(elérhetőségek, jellemzők, fizetési lehetőségek, befogadóképesség, építészeti jellemzők, 
célcsoportok, árak, megközelíthetőség, GPS koordináták, stb.) magyar, német és angol nyelven 
adatot gyűjteni illetve szolgáltatni: 



templomok, vendéglátóhelyek, magánszálláshelyek, panziók, múzeumok, látnivalók, sportolási 
lehetőségek, kempingek, konferenciahelyek, természeti értékek, kastélyok, szabadidő, 
horgászat, lovaglás, fürdési, gyógyulási lehetőségek, stb. 
 
Gyűjtőterületünkön nincs egyetlen olyan település sem, amelynek ne lennének turisztikai 
szempontból fontos értékei, ezek népszerűsítése az elsődleges feladat, így az elmúlt évek során 
is ezt tartottuk leginkább szem előtt. 
 
Az iroda nyitvatartására vonatkozóan a Névhasználati szerződés az alábbiak szerint 
rendelkezik: 
Munkanapokon legalább 8 órán át, ezen belül: szezonon kívül hétköznapokon  10-16 óráig 
mindenképpen, szezonban június 15 – augusztus 31. között hétköznapokon 10-16 óráig, 
szombaton 9 – 14 óráig nyitva kell lenni. 
 
Szintén a Névhasználati szerződésben szerepel, hogy a  területi marketing és információs 
irodaként működő Tourinform Irodákban ( a buzsáki iroda is ebbe a körbe tartozik) a fenntartó 
köteles egész éven át 2 főt alkalmazni. 
Erre elsősorban anyagi nehézségek miatt a fenntartónak nincs lehetősége, de elmondható, hogy 
az elmúlt időszakban történt ellenőrzések során kapott pontszámok alapján ez nem befolyásolta 
az iroda működését és jó szakmai megítélését.  
 
A kistérség települései példamutató összefogásról tesznek tanúbizonyságot a különböző 
rendezvények vonatkozásában (pl. együttesek fellépése a szomszéd településeken, 
főzőversenyeken való részvétel stb.) 
 
Nagyon fontosnak tartom az összes érintett település turisztikában való szerepvállalását, mert 
nem gondolom hogy egy önkormányzatnak kell az ezzel járó terheket cipelni, miközben azok 
(is) profitálnak akik úgy gondolják: eddig működött a dolog, ezután is fog! 
Sajnos ez már jelenleg is nehézségekbe ütközik és nagy árat fizethetünk a jövőben a jelenlegi 
érdektelenségünkért, hiszen azt mindenki tudja hogy befektetés nélkül haszon sincs. 
 
Minden önkormányzatnak, így a környező településeknek is érdeke az idegenforgalmi és  
az iparűzési adó bevételek növelése. Ezek a turisztikai termékek népszerűsítése nélkül a mai 
világban elképzelhetetlenek. 
 
Nagyon fontos, hogy a települések vezetői törekedjenek arra, hogy a honlapjukon fellelhető 
információkon túl írott anyag (helyi vagy térségi prospektus) is rendelkezésre álljon a turisták 
tájékoztatására (és azokat el is juttassák a Tourinform Irodába), valamint hogy felhívják a 
környezetükben élők figyelmét turisztikai termékeik népszerűsítésének kiemelkedő 
jelentőségére.  
 
 
 
Buzsák, 2011. február 9. 
 
 
 Kovács Józsefné 
 Irodavezető 
 



BUZSÁK TOURINFORM IRODA  M ŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁS 
        

        

A Buzsák, Fő tér 1/A. székhelyen működő TOURINFORM irodában   
Kovács Józsefné közalkalmazott látja el a feladatot.   
 Munkabére: 1728 e Ft.     
 Járulékok:     421 e Ft.     

 összesen:  2.149 e Ft.     

        
        
Buzsák Község Önkormányzata a közalkalmazott munkabérének és annak  
közterheinek 4 órára eső részét vállalja, és kéri a kistérség további települési   
önkormányzatait, hogy a táblázatban foglaltak szerint, lakosságszám alapján  
felosztott munkabér és járulék további 50%-ának, arányosan számolt részével  
járuljanak hozzá a Tourinform Iroda  fenntartásához.   
        
        
        

Település   Lakosságszám   Fizetend ő összeg   

  (fő) ( ezer Ft.)   

Lengyeltóti 3309 354   

Hács 411 44   

Gyugy 306 33   

Kisberény 180 19   

Öreglak 1621 174   

Pamuk 270 29   

Somogyvámos 813 87   

Somogyvár 1877 201   

Szőlősgyörök 1249 134   

    

összesen: 10036 1075   

        

        
        
        

Buzsák, 2011. február 23.      

        

        

        

        

    Kara Lajos   Varga Lászlóné   

  polgármester  jegyző   
        



 


