
 

 

 

Az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős 

Helyettes Államtitkárság, mint EMVA Irányító Hatóság Közleménye a falusi 

szálláshelyek 4 napraforgós minősítéséről 
 

 

A VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló 

beruházások támogatása pályázati felhívás keretében benyújtott új falusi szálláshely létesítésére és 

meglévő fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelmek esetében a projekt eredményének rendelkeznie 

kell a 4 napraforgós minősítést tartalmazó Minősítő Bizonyítvánnyal. 

 

A „falusi szálláshely napraforgóval” védjegy a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (a 

továbbiakban: FATOSZ)  által létrehozott és működtetett tanúsító védjegy, amelynek alapvető célja, 

hogy – összhangban a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a 

szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben [a 

továbbiakban: 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet] foglaltakkal – garanciát nyújtson a 

szálláshelyszolgáltatás-nyújtás minőségének szakmai elvárásoknak megfelelő színvonalára. 

 

Amennyiben a projekt falusi szálláshely kialakítására és/vagy fejlesztésére irányul, az utolsó 

kifizetési kérelem benyújtásának feltétele a FATOSZ által kiállított 4 napraforgós minősítést 

tartalmazó Minősítő Bizonyítvány csatolása. 

 

A támogató az Általános Szerződési Feltételek 7.4 pontja alapján jogosult a Szerződéstől elállni, 

az igényelt támogatást teljes egészében vagy részben visszavonni, amennyiben a 

kedvezményezett nem tesz eleget valamely, a pályázati felhívásban, illetve a támogatói 

okiratban foglalt kötelezettségvállalásának.   

 

A Közlemény 1. mellékletében foglaltak szerint kívánunk segítséget és tájékoztatást nyújtani a 

minősítés követelményeinek bemutatásával. 

 

Felhívjuk a támogatást igénylők és a kedvezményezettek figyelmét, hogy a minősítéssel kapcsolatban 

további tájékoztatást a FATOSZ Központi Iroda munkatársai nyújtanak (www.fatosz.eu, 

info@falusiturizmus.hu) 

 
Jelen közlemény a Széchenyi 2020 honlapon (www.szechenyi2020.hu) történő közzététele napján lép 

hatályba, azzal, hogy a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. A közlemény visszavonásig 

érvényes, az esetleges visszavonásról külön közlemény fog rendelkezni. 

  

http://www.fatosz.eu/
mailto:info@falusiturizmus.hu
http://www.szechenyi2020.hu/


 

 

1. melléklet 

Iránymutatás a 4 napraforgós minősítés megszerzéséhez 

 
Figyelem! Az alábbi leírásban tárgyaltak tájékoztató jellegűek, minden vendégház esetében 

alakulhatnak ki olyan speciális esetek, amelyben hatályát vesztik az alább leírt szempontok. 

Bizonytalanság esetén forduljon bizalommal a FATOSZ Központi Iroda munkatársaihoz 

(info@falusiturizmus.hu).  

 

I. TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYÉB SZÁLLÁSHELY KATEGÓRIÁRA VONATKOZÓ MINIMUM 

KÖVETELMÉNYEKRŐL [239/2009. (X. 20. Korm.) rendelet 1. melléklete alapján]  

 

6/A. Engedélyezési követelmény  

 

1. A szoba nagysága:  

a) egyágyas: legalább 8 négyzetméter,  

b) két- vagy több ágyas: legalább 12 négyzetméter, a harmadik ágytól ágyanként további 4 

négyzetméter,  

c) legmagasabb ágyszám: szobánként 4 ágy, gyermekek számára emeletes ágy használata is 

megengedett.  

2. Vizesblokk: a vendégek számára elkülönített fürdőszoba/zuhanyozó vagy mosdó, WC kefetartóval, 

WC-papírtartó papírral, higiéniai hulladéktárolóval.  

3. Kávékonyha: kávé-, tea főzésére, reggeli jellegű ételek készítésére alkalmas berendezéssel 

(főzőlap, mosogató, asztal, szék) és felszereléssel (edények), a vendégek számára elkülönített 

hűtőszekrény használattal.  

 

6/B. Üzemeltetési követelmény  

 

1. Ügyelet: a szállásadó vagy megbízottja a helyszínen vagy ügyeleti telefonszám megadásával 

biztosítja.  

2. A helyszíni ügyeleti időszakon kívül a vendégek számára belépés biztosítása.  

3. Takarítás:  

a) vendégszoba legalább hetente egyszer, ágyneműhuzat- és törülközőcserével egyidejűleg. 

(ágynemű: 1 db paplan, 1 db párna személyenként, törülköző: 1 db kéztörlő, 1 db nagyméretű 

törülköző személyenként), az új vendégek érkezése előtt minden esetben,  

b) a közösen használt helyiségek takarítása minden nap.  

 

II. TÁJÉKOZTATÓ A MINŐSÍTÉSI BESOROLÁS SZERINTI 

ALAPKÖVETELMÉNYEKRŐL (védjegyszabályzat alapján)  

 

Szobák követelményei: éjjeliszekrény, olvasólámpa, asztal (szobánként), szék vagy fotel (a 

fekvőhely számának megfelelő), akasztós, polcos ruhásszekrény, ruhaakasztókkal, tükör, 

dugaszolóaljzat, függöny, sötétítő, zsalu vagy roló, pohár, szőnyeg, vasalási kellékek  

Konyha berendezése, felszerelése: elkülönített konyha vagy beépített konyha, étkezőedények**, 

mosogatókefe/szivacs, törlőruhák, kéztörlő, fedeles, műanyag zsákkal bélelt szemetes, hibátlan 

főzőedények és eszközök
1
, konyhaszekrény, mikrohullámú sütő, vízforraló, kenyérpirító, tűzhely, 

seprű és szemétlapát, felmosó vödör és ruha  

Étkező/társalgó: különálló étkező 
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 Ágyak számának megfelelő darabszám álljon rendelkezésre. 
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Vizesblokk és annak felszereltsége: fürdőszoba vagy zuhanyfülke és vízöblítéses WC a szobához 

tartozóan, ruhaszárító, fedeles eü-i szemetes, hajszárító, piperepolc, törölközőtartó, kádelő, 

dugaszolóaljzat  

Fűtésmód: központi vagy szobánként, helyiségenként (villannyal, gázzal, olajjal, kandallóval, 

kemencével, megújuló energiával)  

Fűtés hőfoka: szoba: 20 °C, fürdőszoba, mosdó: 22 °C  

Szennyvízelvezetés: közcsatorna vagy szennyvízakna  

Pihenőkert: kerti bútorral  

Parkolási lehetőség
2
: udvari parkoló van 

Étkezési szolgáltatás: önellátás vagy kérhető  

Hulladékgyűjtés, elszállítás: van  

 

Figyelem! Kizárólag nyári üzemeltetésű szálláshelyek esetén a fűtés nem kötelező, de erősen ajánlott!  

 

Fakultatív programok a minősítési rendszer alapján:  

A fakultatív programok teszik eladhatóvá a szálláshelyet. Önmagában a szállás értékesítése még nem 

garancia arra, hogy a szálláshelyre visszatérjenek.  

 

                                                           
2
 Minden vendégszoba után kötelező 1 parkoló. (Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) bővebb leírás 

található. Az OTÉK-ban megtalálható szabályoknak általánosságban meg kell felelni, de a parkolás kiemelt tanulmányozást 
igényel. 



 

 

A minősítési rendszerben a fakultatív pontok az alábbi táblázat szerint vehetők figyelembe:

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 


