FALUSI SZÁLLÁSHELYEK MINŐSÍTŐ JEGYZŐKÖNYVE
FALUSI ÉS
AGROTURIZMUS
ORSZÁGOS
SZÖVETSÉGE
1077 Budapest,
Király utca 93.
Tel/Fax: +36-1-352-9804
Mobil: +36 30 709 9726
E-mail: info@falusiturizmus.hu

(Jelölje X-szel a
szálláshely típusát!)

Minősítő neve: ......................

Vendégszoba



..............................................

Lakrész



Megye: ..................................

Vendégház



Üzemeltetési engedély száma:

..............................................
Sátorozóhellyel
(…személy részére) * Dátum: ..................................


* Csak valamelyik falusi szálláshely típus mellett, mintegy azt kiegészítve üzemeltethető az előírt
feltételek megléte esetén.

A szálláshely (fantázia) neve: ……………………………………………………………
A szálláshely címe: ……………………………………………………………………….
A szálláshely jellege: hagyományos parasztház , önálló (családi) ház , sorház ,
faház ,
egyéb: ……………………………………..
A szálláshely tulajdonosának/üzemeltetőjének Összes
neve:
szobaszám:

Férőhelyek száma összesen:

E-mail cím:

Honlap cím:

SZÉP kártyát elfogad:
OTP
K&H
MKB
A szálláshely telefonszáma(i):

Skype elérhetőség:
A szálláshely milyen időszakban üzemel?
(hónap, nap)

A tulajdonos címe (ha eltér a szálláshelyétől): Mely szakmai szervezet tagja?
A tulajdonos telefonszáma(i) (ha eltér a
szálláshelyétől):

A vendégfogadó család nyelvismerete(i):

Előző minősítés (ha volt) dátuma,
napraforgószáma:

A vendéglátó szakmai felkészültsége,
képzettsége:

A FALUSI SZÁLLÁSHELY PONTOZÁSOS ÉRTÉKELÉSE
Épület

Megjegyzés

1, Kifogástalan állapotú, karbantartott
szálláshely (ház). Népi építészeti, falusi
hagyományokat tükröző megjelenés, külső és
belső kialakítás
0 – 10 pontig
2, Biztonságos, jó megközelíthetőség kiépített,
megvilágított úttal
0 – 5 pontig

3, Szobák, férőhelyek száma
Szobák

1. szoba

2. szoba

3. szoba

4. szoba

5. szoba

6. szoba

7. szoba

8. szoba

Összesen

Alapterület

Férőhelyek
száma
(ágyak + fix
pótágyak)

Pontérté
k

Megjegyzés

Helyiségek - Berendezése

Pontérté
k

4, Szobákkal szemben támasztott követelmények
átlagolva (minőség, stílus, állapot)
0 – 15 pontig
5, Konyha berendezése, felszerelése
0 – 5 pontig
6, Étkező és berendezése
0 – 5 pontig
7, Függöny, sötétítő, zsalu vagy roló
0 – 5 pontig
8, Vizesblokk, fürdőszoba
0-10 pontig
9, Egységes, ízléses berendezés, stílusos
dekoráció (textíliák, képek, kiegészítők)
0 – 5 pontig

Szolgáltatások
10, Étkezési lehetőség biztosítása
1 – 5 pontig
11, Parkolási lehetőség biztosítása
(alapkövetelmény)
1 – 5 pontig
12, Pihenő kert
0 – 5 pontig
13, Saját, helyi, térségi programajánlás illetve
szervezés
0 – 5 pontig
14, Internet hozzáférés
0 – 5 pontig
15, Szelektív hulladékgyűjtés
0 – 5 pontig

Személyi feltételek
16, Képzettség
0 - 5 pontig
17, Aktív tagság a FATOSZ megyei
szervezetében
0 - 5 pontig

Összes megítélt pontszám a maximális 100 pontból

Minősítés

4 napraforgós

3 napraforgós

2 napraforgós

1 napraforgós

Alapkövetelmények

Minimum
80 pontértékű

Minimum
60 pontértékű

Minimum
40 pontértékű

Minimum
20 pontértékű

Falusi szálláshelyek fakultatív kínálata
Gasztronómia
Tájjellegű ételek, helyi termékek készítése és kínálata
Látogatható borospince / pálinkakóstoló
Bor vagy pálinka kínálat minimum 3 féle tájjellegű itallal
Kímélő vagy bioételek
Gyermekmenü
Gyógyteák kínálata
Kemence
Nyári konyha
Szabad téri sütő-főző hely
Szórakoztató játékok:
Asztalitenisz
Biliárd
Lengőteke
Darts
Minden további játékeszközök után
Gyermekbarát szolgáltatások
Gyermekágy és etetőszék
Gyermekfelügyelet
Játszó udvar és kerti játékok
Játszósarok szobai játékokkal ( kártya, társasjáték, játékok, mesekönyv )
Házi és haszonállatok tartásának bemutatása, állatsimogatás (minimum 3
fajta)
Tanya vagy bio gazdaság , gyümölcsöskert vagy fűszerkert
Gyümölcsöskert
Fűszerkert
Konyhakert
Egyéb konyhai gépek
Mosogatógép
Mikrohullámú sütő (3-4 napraforgó esetében nem jelent plusz pontot)
Kávéfőző
Vízforraló (4 napraforgó esetében nem jelent plusz pontot)
Szabadtéri sporteszközök és játékok
Tenisz
Tollaslabda
Kosárlabda
Íjászkodás
Gyerekhinta
Minden további eszközök után
Vidéki-falusi aktív turizmushoz kapcsolódó eszközök
Kerékpárkölcsönzés
Csónakhasználat (kölcsönzés)
Nordic-Walking bot
Horgász tó vagy horgász-stég

25
25
15
15
10
10
15
15
10
5
5
5
5
5
10
10
15
15
15

15
10
10
5
5
5
5
10
5
10
10
10
5
15
10
5
20

Horgász felszerelés biztosítása
Saját karám, vagy lovas pálya
Saját istálló lovakkal
Lovas felszerelés kölcsönzése
Vendég lovának elhelyezési lehetőségével
Szakképzett túravezetés
Sport-, horgász-, túrafelszerelés vagy babakocsi tároló helyiség
Hidegcsomag, vagy picknik kosár kínálat
Relaxációs eszközök
Masszázsfotel
Masszázságy/ masszőr igénybevételi lehetőség
Szauna (Infraszauna vagy hagyományos)
Fürdő medence
Szolárium
Kondicionáló gépek ( pl. szobakerékpár)
Egyéb szolgáltatások
Energia és víztakarékos eszközök, technológiák használata
Komposztálást végző vagy szelektív hulladékgyűjtés
Tájegységre jellemző falusi szobaberendezés, függöny, terítők, párnák,
szőnyeg, stb.

15
15
25
10
10
10
10
10

Hagyományos népi kézműves mesterségek bemutatása (kosárfonás,
csipkeverés stb.)
Gyógynövénygyűjtés és termelés
Speciális regionális, térségi, helyi turisztikai információs anyagok,
kiadványok és térképek, programajánlók (boros, bio, kerékpár)
Mosógép
Mozgássérülteket fogadó szoba és fürdőszoba
Felszerelt pihenőkert (nyugágy vagy szaletli, lugas)
Falusi élethez és agrár munkakultúrához kapcsolódó tevékenységek
bemutatása (szüretelés, egyszerű pinceműveletek, aratás, kaszálás stb.)

25

Néprajzi házi gyűjtemény
Transzferszolgáltatás
Házi könyvtár (15-20 kötetből álló)
Legalább egy idegen nyelv ismerete
GPS Koordináták
Légkondicionált épület
Akadálymentesített épület
Összesen

15
10
10
10
5
15
10
785

10
15
15
15
15
5
15
10
10

15
15
5
20
10
20

Falusi szálláshelyhez kapcsolódó fakultatív szolgáltatások minimum pontértékei
Minősítés

4 napraforgós

3 napraforgós

2 napraforgós

1 napraforgós

Fakultatív
szolgáltatás

Minimum
100 pontértékű

Minimum
70 pontértékű

Minimum
50 pontértékű

Minimum
20pontértékű

Az alapminősítési szempontok szerinti
értékelés összpontszáma
Fakultatív szolgáltatások összpontszáma
Összes pontérték

MEGJEGYZÉSEK, ESETLEGESEN ELŐÍRT HATÁRIDŐS HIÁNYPÓTLÁSOK:

-

Az észrevételezett hiányosságokat …………………….. határidőig pótolom.
Tudomásul veszem, hogy a védjegy használata az adatlapon leírt szolgáltatások
teljesítésére kötelez, igazolom, hogy azok a valóságnak megfelelnek.
Az adatokban bekövetkezett változásokat 8 napon belül a Falusi és Agroturizmus
Országos Szövetségénél bejelentem (Cím: 1077 Budapest, Király utca 93., Email:info@falusiturizmus.hu, Tel./fax: +36-1-352-9804 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINŐSÍTÉS
A ………………………….. nevű szálláshely (címe:……………

……………………….)

számára, ………………………………………………kérelme alapján
a FATOSZ Minősítő Bizottsága részére a ……………….. napraforgós védjegy-kategóriába
történő besorolását és az ennek megfelelő védjegyhasználati szerződés megkötését javasolom.

Kelt: ………………………

…………………………………..
Minősítő olvasható aláírása

NYILATKOZATOK
Kijelentem, hogy a minősítő kategóriába sorolási javaslatát elfogadom.

Dátum: …………………

…………………………………
Vendéglátó aláírása

A minősítő kategóriába sorolási javaslatával nem értek egyet, és új eljárás, illetve új
minősítő kirendelését igénylem.
Ennek indoka:

Dátum: …………………

…………………………………
Vendéglátó aláírása

MELLÉKLET
Iránymutató a falusi szálláshelyek pontozásos értékeléséhez
1, A pontszámot úgy kell megállapítani, hogy abban tükröződjön a ház általános állapota és
annak tájjellege. Ezt figyelembe véve az alábbi maximális pontszámok adhatóak.
- parasztház max. 10 pont
- családi ház max. 9 pont
- sorház max. 8 pont
- faház max. 7 pont
2, A pontok megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a szálláshely milyen úton
közelíthető meg.
3, Szobák alapterülete, illetve férőhelyek száma szobánként, és ezek összegzése. Itt nem kell
pontozni.
4, A pontszámot az összes szobát figyelembe véve kell megállapítani
5, A pontszám megállapításánál figyelembe kell venni a konyha felszerelését, berendezését,
általános állapotát.
6, A pontozásnál számításba kell venni az étkező helyiség általános állapotát, a bútorok
minőségét, egységességét.
7, A pontozásnál a minőségét, jól zárhatóságát és sötétítési képességét kell értékelni.
8, A pontozásnál az összes mellékhelyiség, vizesblokk, fürdőszoba állapotát figyelembe kell
venni.
9, Egységességét, népiességét , tájjellegét és minőségét értékeljük.
10, A pontszámot az alábbi pontok szerint kell megállapítani.
1 – önellátás
2 – hideg élelem
3 – reggeliztetés
4 – félpanzió
5 – teljes panzió
11, A pontszámot az alábbi pontok szerint kell megállapítani.
1 – utca
2 – kijelölt (őrzött) parkoló
3 – ház előtt
4 – zárt udvar
5 – garázs
12, A pihenőkert pontozásánál figyelembe kell venni a növényzet állapotát, sokszínűségét,
kerti pihenőeszközök meglétét. Jó állapotban lévő kerti bútorzat, lehetőleg kerülve a műanyag
székeket, asztalokat.

Pl. Gondozott kert, alapvető pihenőeszközökkel (pl. székek) de egyéb cserje-, és dísznövény
nélkül: 1-2 pont
Jól megtervezett kert, változatos növényzettel, fákkal, virágokkal, számos pihenőeszközzel,
lugassal, akár medencével: 5 pont
13, A programajánlásnál, illetve szervezésnél törekedni kell arra, hogy minél szélesebb
érdeklődési körnek megfelelő lehetőségek, ajánlatok álljanak rendelkezésre.
Pl. Alapvető tájékoztatás a vendégek részére a helyi és környékbeli programokról: 1-2 pont
Saját szervezésű programok (túrák, utazások stb.), teljes körű tájékoztatás a régió
rendezvényeiről térképekkel, tájékoztatókkal: 5 pont
14, Az internet hozzáférés pontozásánál az alábbi pontozási rendszert kell alkalmazni.
- WiFi, mobil internet - 5 pont
- vezetékes internet az összes szobában – 4 pont
- vezetékes internet néhány szobában – 3 pont
- ingyenes internet elérés a ház környékén (pl. Teleház, e-pont, könyvtár ) – 2 pont
- fizetős internet elérés a ház környékén ( posta, kávézó) – 1 pont
- nincs internet hozzáférés – 0 pont
15, A szelektív hulladékgyűjtés megítélése az alábbiak szerint történik
- papír, fém, üveg, műanyag, zöld hulladék (komposztálás) szelektív gyűjtése – 5 pont
- 4 féle hulladék szelektálása – 4 pont
- 3 féle hulladék szelektálása – 3 pont
- 2 féle hulladék szelektálása – 2 pont
- komposztálás és egyéb hulladék szelektálása – 1 pont
- nincs szelektív gyűjtés – 0 pont
16, A képzettség pontozása az alábbiak szerint történik.
- Felsőfokú turisztikai, vendéglátóipari végzettség – 5 pont
- Érettségi + Vendéglátóipari végzettség – 4 pont
- OKJ-s végzettség – 3 pont
- Szakács vagy egyéb vendéglátóipari szakmunkás végzettség – 2 pont
- Mezőgazdasági végzettség – 1 pont
Csak a legmagasabb végzettséget pontozzuk.
17, Amennyiben a vendéglátó a FATOSZ megyei szervezetének aktív tagja 5 pontot kap,
amennyiben nem, akkor nullát. Ennél a pontozásnál cask 0 vagy 5 pont adható, nincs köztes
érték.

