Falusi szálláshelyek minősítési menete

1) A szállásadónak a szálláshely szerinti település jegyzőjétől a Szálláshely
szolgáltatási tevékenységről szóló 239/2009. (X.20.) Korm.rendelet alapján
szálláshely üzemeltetési engedélyt kell kérnie.
2) Ezt követően a minősítést kérelmező szállásadó letölti a FATOSZ honlapjáról a
pályázati formanyomtatványt:
http://www.fatosz.eu/ftp/vedjegy_informaciok/vedjegy_palyazati_formanyomtatvan
y2016.doc
3) A pályázati formanyomtatványt a kitöltést követően postai vagy elektronikus úton
az FATOSZ központi irodájába kell eljuttatni. Elérhetőségek: FATOSZ 1077
Budapest, Király u. 93. info@falusiturizmus.hu
4) A pályázati formanyomtatvány befogadásáról a beérkezést követő 2 munkanapon
belül a FATOSZ telefonon értesíti a szállásadót, és kiállítja a minősítési díjról szóló
számlát. A számlát postai és elektronikus úton kapja meg a pályázó szállásadó.
5) A minősítési díj beérkezését követően a FATOSZ továbbítja a pályázati anyagot a
megyei falusi turizmus szervezet felé, amely kiválasztja a szálláshelyhez
legközelebbi minősítőt, aki a helyszíni szemlét elvégzi, jegyzőkönyvet vesz fel és
fényképeket készít a vendégházról. A minősítés során a szálláshely épülete, udvara,
berendezési tárgyai, szolgáltatásai, személyi feltételei egyaránt értékelésre kerülnek
pontozási rendszer alapján.
6) A megyei falusi turizmus szervezet a beérkezett jegyzőkönyv és fotódokumentáció
alapján javaslatot készít a falusi szálláshely besorolására. Javaslatát az összes
dokumentummal együtt elküldi a FATOSZ központi irodájának.
7) A FATOSZ központi irodába érkező dokumentációt a FATOSZ Minősítő Bizottság
véleményezi és amennyiben hiánytalan, úgy a Bíráló Bizottság elé terjeszti.
8) A Nemzetgazdasági Minisztérium delegáltjaiből és a FATOSZ által kijelölt
Alelnökből álló Bíráló Bizottság meghozza a döntést a Védjegy odaítéléséről.
9) Sikeres pályázat esetében a FATOSZ postázza a tanúsító Bizonyítványt,
Védjegytáblát és Védjegyhasználati szerződést a szállásadónak.

10) A minősítés 5 évig érvényes, de minden évben várható egy alkalommal
ellenőrzés.
Nagyon ajánlott minősítői szaktanácsadás igénybevétele, még a minősítési
folyamat megkezdése előtt. Ekkor a helyszínre érkező minősítő személyesen
mondja el a minősítés kritériumait, szemrevételezi a szálláshelyet, és észrevételezi
az elérni kívánt napraforgó-számhoz tartozó hiányosságokat. Szaktanácsadáshoz
minősítőt az illetékes megyei szervezetnél lehet igényelni.
További kérdés esetén a megyei szervezetek, illetve a FATOSZ Központi Irodája áll
rendelkezésre.
A FATOSZ megyei tagszervezeteinek elérhetőségei a következő linken találhatóak:
http://www.fatosz.eu/?l1=static_content&l2=plug_static_content&l3=main&id=512&
mid=675

