
   

 

 ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÓK 

RÉSZÉRE 

(forrás: szallashelyminosites.hu, MTÜ) 

  

Tisztelt Szálláshely Üzemeltetők!  

 

Az egységes szálláshelyminősítési rendszer, amelynek bevezetése 2022. januárjától fokozatosan 

kezdődött, a vendégek bizalmának visszaszerzését segíti valamennyi magyarországi szálláshelyen. 

A szálláshelyek minőségi fokozatát csillagok jelölik majd, minden esetben 1-től 5-ig, az eddig 

használt egyéb szimbólumok megszűnnek. A besorolás célja, hogy mindenhol megbízható 

minőséget kapjanak a vendégek, legyen az szálloda vagy éppen magánszálláshely.  

 

A szálláshely-szolgáltatás nyújtásáról szóló jogszabályok alapján az eddigi, csak a szállodákra és 

a panziókra vonatkozó és önkéntes igénylésen alapuló védjegyrendszert kötelező érvényű, a 

kereskedelmi- és a magánszálláshelyekre, egyéb szálláshelyekre egyaránt kiterjedő, országosan 

egységes nemzeti szálláshely-minősítő rendszer váltja fel. 

A továbbiakban az újonnan induló kereskedelmi- és a magánszálláshelyek, egyéb szálláshelyek 

működésének előfeltétele lesz a nemzeti szálláshely-minősítési rendszerben meghatározott 

minőségi fokozatnak való megfelelés, azaz az adott szálláshely minőségi fokozatának ellenőrzött 

és igazolt megléte, az 1-5 csillagos rendszerben. Az új rendszer eredményeként a jövőben kizárólag 

a minősítéssel rendelkező kereskedelmi szálláshelyek, magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek 

működhetnek a piacon. 

A jövőben szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely 

megfelel a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén közzétett, az adott 

szálláshelytípusra vonatkozó követelményeknek. 

A szálláshely-szolgáltatóknak be kell jelenteniük a tevékenységüket a jegyzőnek, engedélyezési 

eljárás változatlanul nincs. A szálláshely-minősítés elkülönül a jegyző eljárásától, megelőzi azt. A 

szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentésének kötelező melléklete lesz a szálláshely-

minősítéséről szóló igazoló dokumentum. A szálláshely-szolgáltató ezzel a nyilatkozattal együtt 

teszi meg bejelentését a jegyzőhöz. A jegyző a szálláshely-szolgáltatót a minősítő szervezet által 

megállapított minőségi fokozatnak megfelelően veszi nyilvántartásba. 

A szálláshely-szolgáltató a szálláshely üzemeltetési tevékenység bejelentését megelőzően, 

valamint az első minősítést követően háromévente köteles a szálláshely-minősítő szervezet 

vizsgálatát és értékelését kérni, a szálláshelytípusra vonatkozó követelményekhez igazodó 

minőségi fokozatba sorolás érdekében. 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatókról vezetett jegyzői nyilvántartás a szálláshely-

szolgáltatási tevékenység típusának megjelölésén kívül minőségi fokozatba sorolását is 

tartalmazza. 

Az eddigi szubjektív véleményeket objektív szempontrendszer váltja fel valamennyi 

szálláshelytípus esetén. A rendszer fokozatosan kerül bevezetésre, az első minősítés ingyenes lesz, 

és a kisebb szálláshelyeket hosszabb felkészülési idő segíti.  

 



A 2021. december 31-én a jegyző által már nyilvántartásba vett szálláshelyek tulajdonosainak, 

illetve üzemeltetőinek az első szálláshely-minősítés érdekében – a kapcsolattartó és a szálláshely 

adatainak megadásával – regisztrálniuk kell az alábbi határidőkön belül, valamint meg kell 

igényelni az első szálláshely-minősítést is:  

 

• magán- és egyéb szálláshelyek 2023. január 1-ig.  

  

Az NTAK bővítése újabb lépcsőfok az adatvezérelt ágazattámogatás felé, fontos segítség a 

döntéshozatalban, és a gazdaság fehérítését is elősegíti. Így még teljesebb képet lehet majd kapni 

a szektor forgalmáról, és a fejlesztési irányok meghatározásának is támogató pillére lesz. 

 

A szálláshely minősítésről szóló eljárásról és a minősítést megalapozó kritériumrendszerről szóló 

letölthető dokumentumok a https://szallashelyminosites.hu/ oldalon találhatók. 

  

Velence, 2022. október 19. 

 

 

 

Velencei Polgármesteri Hivatal  
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