Bíztató kilátások Hotelstars ügyben
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A nemzetközi minősítő rendszer nemzeti védjegyként való alkalmazásának nyár óta
bekövetkezett fejleményeiről is tájékozódott a szakbizottság a november 30-i ülésén. A több
fordulót követően közeledni látszanak az álláspontok, jelenleg a MSZÉSZ megújult
vezetésével már a tárgyalások lezárása is elérhető közelségben van – tájékoztatta a honatyákat
a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára.

Mint ismeretes, az Országgyűlés Sport és Turizmus Bizottsága június 29-én állásfoglalást
fogalmazott meg a szálláshelyek esetében alkalmazott védjegyrendszerekről. Ebben úgy
fogalmaztak, hogy a szállodai minősítés területén olyan védjegyre van szükség, amely
illeszkedik az európai uniós normákhoz, és figyelembe veszi a hazai szakmai elvárásokat is,
mint például az EU-ban egyre több tagországban alkalmazott szállodaminősítési rendszer, a
Hotelstars Union.
Korábban hírt adtunk arról, hogy a nyár folyamán a Magyar Szállodák és Éttermek
Szövetsége többször egyeztetett a Nemzetgazdasági Minisztériummal annak lehetőségéről,
hogy a Hotelstars rendszer miként működhetne egyúttal nemzeti tanúsító védjegyként is a
hotelek esetében.
A NGM részéről a témát előterjesztő Szőllősi László helyettes államtitkár arról informálta a
honatyákat, hogy a szállodákra vonatkozó állami tulajdonú tanúsító védjegyrendszer
kialakítása érdekében tárgyalások folynak a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségével a
Hotelstars Union védjegyrendszer állami tulajdonba vételéről. A részletekkel kapcsolatban
elhangzott: az egyeztetések során először a szolgáltatások értékelésének szakmai feltételeit
illetően szükséges egyetértésre jutni. Ennek érdekében az MSZÉSZ a tárca kérésére
kidolgozta például a wellness szállodák minősítési rendszerét, és megállapodás alakult ki
abban, hogy a gyógyszállodák esetében az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala
Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főosztályának minősítése lesz irányadó a gyógyászati
feltételek megléte tekintetében, míg a szállodai minősítésük az általános szabályok szerint
történik. Így el lehet kerülni azt a helyzetet, hogy hivatalos minősítéssel nem rendelkező
létesítmények is használhassák a gyógyszálló elnevezést. (Az OGYFI törzskönyvi
nyilvántartásában 31 gyógyszálló szerepel, a Magyar Turizmus Zrt. honlapján pedig 48.) Az
NGM képviselőjének tájékoztatása szerint a tárgyalások lezárására az MSZÉSZ téli
közgyűlésén megválasztott új elnökségével történő egyeztetést követően kerülhet sor.
A MSZÉSZ részéről a témát előterjesztő Kopócsy Andrea (aki január 1-jétől a szövetség új
elnöke lesz) hozzátette: a kritériumok és a díjtételek kérdésében is gyakorlatilag minden
kérdésben konszenzusra sikerült jutni a minisztériummal, ennek érdekében például a kisebb
szállodákra való tekintettel bevezettek egy külön, alacsonyabb díjtételt az 1-50 szobás hotelek
minősítésére.
Tájékoztatása szerint a rendszerben minősített házak száma mára meghaladja a 190-et, míg a
regisztráltaké 323-nál jár.

