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A minősítés előnyei

➢Egységes kritériumok – HotelStars 2021-2025

➢Összesen 247 kritérium, 

➢1*: 95 pont-45M, 2*: 180 pont-53M, 3*: 270 pont-75M, 4*: 410 pont-95M, 5*: 610 pont-114M 

➢Egyszerű - A berendezés és a felszereltség megfelelő és karbantartott. Közepes - A berendezés és felszereltség

karbantartott és összehangolt. Emelt szintű - A berendezés és felszereltség folyamatosan karbantartott,

formáiban, színeiben összhangban van. Az összhatás emelt komfortot tükröz. Első osztályú - A berendezés és

felszereltség magas színvonalú, és első osztályú kényelmet nyújt. Az összhatást a jó minőségű anyagok, színek,

formák harmóniája jellemzi. Luxus - A berendezés és felszereltség luxus jellegű és a legmagasabb színvonalú. Az

összhatást a kiemelkedően jó minőségű anyagok, színek, formák harmóniája jellemzi.



Tapasztalatok

➢ Minősítettek nagy többsége  3*- 3*Superior , 4*- 4*Superior szálloda

➢ Néhání szálloda törekszik a Superior kategóriára 
➢ 1*Superior: 180 pont-45M, 2*Superior: 270 pont-53M, 3*Superior: 410 pont-75M, 4*Superior: 610 pont-95M, 
5*Superior: 710 pont-114M
➢ A “Superior” jelző egy kategórián belül a kiemelkedő színvonalú szállodákat jelenti, melyek már
megjelenésükkel is a kategória átlaga felett vannak – a közös helyiségek és vendégszobák kialakítása,
berendezése magasabb színvonalat tükröz, mint ami az adott kategóriára vonatkozik. Ezen kívül széleskörű és
magas szintű szolgáltatásokat biztosítva jóval magasabb pontszámot teljesít az elégséges pontok felett. A
“Superior” szint minden kategóriában elérhető.



Tapasztalatok

➢ A HotelStars kritériumok vendég véleményeken alapulnak

➢ Szállodák számára fontos lehet – a minősített szálláshely iránt nagyobb bizalom

➢ Vendégeknek – minőségi garancia

➢ Az európai küldő országokban is működik

➢ NEM HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS 
➢ A revizorok (auditor, szakértő) szakmai tapasztalattal rendelkező kollégák

➢ Sok esetben hiánypótlás ill. pótellenőrzés szükséges



Tapasztalatok

➢ Regisztrációs aktivitás 70% fölötti – HATÁRIDŐ: 2022. január 01.

➢ A működő szálláshelyek auditálására 120 munkanap áll rendelkezésre, az újonnan piacra lépőknél 15 munkanap 
az eljárásrendben meghatározott határidő.

➢ Regisztráció a szallashelyminosites.hu weboldalon, önértékelés, időpontegyeztetés, helyszíni audit, 15 
munkanapon belül Bíráló Bizottsági döntés, igazolás letöltése, minősítést igazoló tábla postai úton érkezik, vagy 
személyes átvétellel az MTMT Nkft. Irodájában.
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