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MEGHÍVÓ 

MAGÁN- ÉS EGYÉB SZÁLLÁSHELYEK MINŐSÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 

SZÁLLÁSADÓI FÓRUMRA 

 

 

Tisztelt Szállásadó!  

 

A Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft., a Gyulai 

Polgármesteri Hivatal és a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. szállásadói fórumot 

szervez a magán- és egyéb szálláshelyek minősítésének témakörében, 

amelyre Önt is tisztelettel meghívjuk!  

 

Időpont: 2022. november 10., csütörtök, 16:00 óra 

Helyszín: Gyula, Városháza Díszterem 

 

16:00 – 16:30  Regisztráció 

16:30 – 16:40 Köszöntő, a rendezvény megnyitása  

Dr. Csige Gábor jegyző,  

Gyula Város Polgármesteri Hivatala  

16:40 – 17:30 A magán és egyéb szálláshelyek minősítése 

Mihály Mariann magán-és egyéb szálláshelyekért felelős 

irodavezető 

Kerekes Nóra magán-és egyéb szálláshelyekért felelős 

asszisztens 

Henyecz Krisztina vezető turisztikai szakértő 

Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft.  

17:30 – 18:30 Kérdések és válaszok  

 

A rendezvény célja, hogy tájékoztatást nyújtson a magán és egyéb 

szálláshelyek üzemeltetői részére a szálláshely-minősítés teljes folyamatával 

kapcsolatosan. A szakmai program kitér a regisztráció folyamatára, a 109 

pontból álló kritériumrendszerre, a jó és rossz gyakorlatokra, valamint a 

helyszíni minősítésre való felkészülésre. 

 

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

az első szálláshely-minősítést a magán és egyéb szálláshelyeknek 2023. január 1-ig 

szükséges igényelni a szálláshely-minősítő szervezettől. Az újonnan létrejövő vagy új 

üzemeltetővel tovább működő, magán és egyéb szálláshelyeknek, pedig már a 
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működési engedély megszerzéséhez minősítésen kell részt venniük, 2022. január 01-

től, amelynek eredményeként megszerzett minősítő dokumentumot a működési 

engedély kiadása iránti kérelemhez csatolni szükséges.  

 

Egyéb szálláshely a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény alapján nem 

kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített épületben, de 

szálláshely-szolgáltatási céllal és nem magánszemély vagy nem egyéni vállalkozó által 

hasznosított, önálló rendeltetési egységet képező épületrész, ahol az egy szobában 

található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülhetnek, illetve a szobák száma 

legfeljebb huszonöt, és az ágyak száma legfeljebb száz. 

 

Magánszálláshely a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény alapján az a nem 

kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, magánszemély vagy egyéni 

vállalkozó által hasznosított lakás vagy üdülő, illetve azok egy lehatárolt részének és 

hozzátartozó területének hasznosítása, ahol a szobák száma legfeljebb nyolc, és az 

ágyak száma legfeljebb tizenhat. 

 

A programon való részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Kérjük, részvételi 

szándékát legkésőbb 2022. november 7. hétfőn, 16:00 óráig szíveskedjen jelezni 

a fórum regisztrációs felületén, amely EZEN A LINKEN érhető el.  

 

Részvételére feltétlenül számítunk! Bízunk abban, hogy találkozunk a 

szállásadói fórumon! 

 

Gyula, 2022. október 28. 

 

 
 

 

Tisztelettel és köszönettel:  

 

 

 

Dr. Csige Gábor 
jegyző 

 

Komoróczki Aliz 
ügyvezető 

https://forms.gle/WRuEEJLiDhV4iX979

