A Napraforgós Nemzeti Tanúsító Védjegy minősítő
rendszere
A FATOSZ Minősítő Bizottság ügyrendje
1.A Bizottság hatás - és feladatköre:
 A beérkezett pályázatok formai, tartalmi megfelelőségének elbírálása, a pályázat
befogadása vagy elutasítása
 A pályázatok nyilvántartása, az adatvédelmi előírások betartásával
 A Minősítő Bizottság javaslatának megküldése a Bíráló bizottság részére
 A Minősítők és Megyei Falusi Turizmus Szervezetek munkavégzésének
szükségszerű-ellenőrzése
 A Minősítők díjazásának és megyei szervezetek adminisztrációs költségeinek
nyilvántartása, kifizetés teljesítése
 Időszakos beszámolók készítése a FATOSZ Elnöksége részére
2. A Minősítő Bizottság szervezete:
 A Minősítő Bizottság 3 tagból áll, melynek munkáját a Bizottság vezetője koordinálja.
 Döntéseit többségi szavazással hozza meg. A bizottság tagjai: A FATOSZ kijelölt
Alelnöke, Titkára és Irodavezetője
 A Minősítő Bizottság felügyelete a FATOSZ Elnökségének hatáskörébe utalt.
3.A Minősítő Bizottság működési rendje:
 A Minősítő Bizottság üléseinek gyakoriságát az alábbi szempontok határozzák meg:
 A beérkezett pályázatok mennyisége
 A pályázatok elbírálási idejének – pályázati kiírásban vállalt, a rendszer
indításakor és általában 60 nap-átfutási ideje.
 Az üléseket a szükségleteknek megfelelően a bizottság vezetője szervezi, hívja össze.
 A Bizottság a javaslatait szavazat többséggel hozza .
 A pozitívan elbírált pályázatokat az eredmény megjelölésével 2 hetente összegyűjtve
megküldi a Bíráló Bizottság részre.
 Az elutasított pályázatokról , a pályázót írásban értesíti. Ez vonatkozik arra az esetre
is, ha a pályázó által megpályázott kategóriának a szálláshely nem, de annál
alacsonyabb kategóriának megfelelő és erre vonatkozó ajánlatát a bizottság megteszi.

A minősítő rendszer működése


A szálláshely üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshely üzemeltetője, a
FATOSZ és megyei szervezet honlapjáról letölthető formanyomtatvány kitöltésével, s
a minősítési díj átutalási igazolásának csatolásával pályázatot nyújthat be a szálláshely
telephelye szerinti FATOSZ megyei szervezetéhez .



Az érintett FATOSZ megyei szervezet vezetése formailag ellenőrzi a pályázati
anyagot, s ha szükséges
kiegészítést, illetve adatpótlást kérhet, majd a
követelményeknek megfelelő, és a pályázati díjat átutaló kérelmező szálláshelyének
helyszíni szemléjére kijelöli a minősítésre jogosult védjegy minősítőt. A kijelölt
minősítő előzetes egyeztetés után helyszíni szemlét tart, melynek során a
jegyzőkönyvi formanyomtatványt kitölti, fotókat készít a szálláshelyről (házról,
szobákról, legalább 3-5 db), s anyagot leadja a megyei szervezet vezetőségnek. A
megyei vezetés a minősítővel együtt összeülnek és javaslatot tesznek a minősítésre. A
javaslatot az elnök és a minősítő aláírásával, az összes anyaggal együtt továbbítják a
központi FATOSZ Központi Információs Irodájába.
Amennyiben az eljárásra illetékes megyei elnök érintett a megyei minősítő bizottság
ügyintézésében, helyette valamelyik szomszédos megye elnöke vesz részt a megyei
bizottsági munkában, és ő írja alá a javaslatot.
A FATOSZ Központi Információs Iroda a beérkezett anyagokat nyilvántartásba veszi
.Az irodavezető a Minősítő Bizottság részére előkészíti az anyagot
A központi irodában havi rendszerességgel ülésezik a FATOSZ Minősítő Bizottság.
Tagjai: a FATOSZ kijelölt alelnöke, titkára, irodavezetője.
A Minősítő Bizottság a pályázati jegyzőkönyvek, a minősítési díjátutalások és a
megyei javaslatok alapján foglal állást a minősítésről. Amennyiben szükséges
hiánypótlást kér a megyétől. Bizonyos esetekben, a Minősítő Bizottság a pályázó
megalapozott kérésére (panaszára), illetve a minősítő jegyzőkönyv lényeges
ellentmondásosságára tekintettel, ha szükséges újabb helyszíni ellenőrzést rendelhet
el. A megismételt helyszíni ellenőrzésre az érintett megyei vezetés, valamelyik
szomszédos megyei minősítőt köteles felkérni.
A FATOSZ Minősítő Bizottsága a pályázok teljes anyagát a minősítésre vonatkozó
javaslatával együtt megküldi a Bíráló Bizottságnak.
A Bíráló Bizottság által jóváhagyott minősítés alapján a pályázóval védjegyhasználati
szerződést kell kötni, amit a FATOSZ elnöke ír alá. A megyei vezetőség a szerződést,
a sorszámozott táblát és az oklevelet - a miután a megyei elnök is aláírta – átadja a
minősített szállásadónak.









Nyilvántartások vezetése:
 A központi és a megyei FATOSZ irodák a minősített
szálláshelyek képeit, elérhetőségeit és szolgáltatásait, stb.
kötelesek feltenni a honlapjukra. A központi iroda gondoskodni
köteles, hogy a MT. Zrt által működtetett NETA országos
adatbázisba is felkerüljön a minősített falusi szálláshely.
 Minden megyei vezetőség és a központi iroda – a már kialakult
rendszerben – köteles nyilvántartást vezetni a minősítéssel
rendelkező szálláshelyekről, amiben külön kell jelölni a
FATOSZ tagokat. (lásd 1. sz. melléklet)
 A minősítési díj átutalásokat a központi iroda tartja nyilván. A
minősítők megbízási szerződéseit a központi iroda tartja
nyílván. A minősítők költségtérítéseinek kifizetéseit a központi
iroda intézi.
A minősítés folyamat nyilvántartási adatai:
 a nyilvántartás kiterjed a pályázók személyi és elérhetőségi adataira
 a minősítendő szálláshely adataira
 a pályázat benyújtásának, elbírálásának dátumaira
 a minősítés eredményére
 a kijelölt minősítést végző személyének megjelölésére
 az elnyert kategóriák érvényességi idejének és az időközi kontroll időpontjának
meghatalmazására, a követhetőség érdekében elkülönítetten is nyilvántartva.
 A Minősítő bizottság és a Bíráló Bizottság közötti dokumentum áramlásra és
minősítők elszámolásához szükséges teljesítés adataira.
A táblás szálláshelyek éves minőségellenőrzésének menete:




Évente egy alakalommal köteles a FATOSZ a minősített szálláshelyek működését
ellenőrizni. Az ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv egyik példányát az ellenőrzött és
az ellenőrzést végző aláírásával, el kell jutatni a központi információs irodába,
ahol arról a kötelező nyilvántartást vezetik.
Amennyiben az ellenőrzés hiányosságokat talál, akkor fel kell szólítani a
szállásadót 30 napos határidővel azok korrigálására.
FATOSZ elnöksége

