Átadták a 350 HOTELSTARS védjegyet
Október 9-én ünnepélyes keretek között adta át a HOTELSTARS Wellness védjegytáblát dr.
Horváth Viktória az NGM turizmusért felelős helyettes államtitkára és dr. Niklai Ákos az
MSZÉSZ alelnöke a LIFESTYLE HOTEL MÁTRA ****superior szálloda képviselőinek.
Sorrendben ez volt a 350. sikeres HOTELSTARS minősítés. A szálloda korábban már
megszerezte a 4*superior minősítést, most pedig a wellness követelményeket teljesítette.
Horváth Viktória elmondta: a magyarországi szállodák 34 százaléka rendelkezik minősítéssel,
a vendégszámot nézve pedig közel 58 százalék. A vendégéjszakák esetében 55,7, a bruttó
árbevételnél pedig közel 59 százalékos ez az arány.
Kitért arra is, hogy a minőséget és a versenyképességet tartják fontosnak a 2014-2020-as
költségvetési ciklusban is a források tervezésénél.
A Hotelstars Uniont 2009 végén alapította hét nemzeti szállodaszövetség, köztük a magyar.
2010-től mintegy 18 ezer szálloda kategorizálását végezték el, azonos alapelvek alapján.

A Quaestor csoporthoz tartozó Lifestyle Hotel Mátra 2011 októberében nyílt meg, 114
szobával rendelkezik.
Tapodi Attila szállodaigazgató az MTI-nek elmondta: az első évben már 50 százalékos
telítettségi mutatót ért el a hotel, az idén pedig 55-56 százalékos mutatóra számítanak.

Mint ismert, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége
a 2012. június 12-én kötött megállapodás szerint a HOTELSTARS harmonizált európai
minősítő rendszert - Nemzeti Szállodai Tanúsító Védjeggyé emelve - alkalmazzák a hazai
szállodák minősítésére.
A szálláshelyek minőségét tanúsító védjegy elősegíti a szolgáltatási színvonal növelését,
magas szinten tartását, a fogyasztók tájékoztatását, védelmét, ezáltal hozzájárul a turisztikai
piac kiegyensúlyozott fejlődéséhez.
Az összesen kb. 870 magyar szállodából eddig 350-et minősítettek, további 90 minősítés
folyamatban van. A minősítettek nagy többsége 3*- 4*-os kategóriába tartozik, de 10 hotel
jelentkezett az 5*és 5*superior, 6 db pedig a 2*és 2*superior kategóriából is.
A www.hotelstars.hu honlapon – amelyen transzparens módon bemutatásra kerül a szállodák
minősítésének nemzetközi és hazai gyakorlata, a Hotelstars minősítési rendszer
követelményei kategóriánként, a minősítés menete - valamint szakmai fórumokon, az ország
különböző részein tartott tájékoztatóknak köszönhetően folyamatosan nő a szállodák
érdeklődése, a regisztrációk száma, a vendégek tájékozottsága. Ma már a hazai szállodai
kapacitás több, mint 40%-a került minősítésre a Hotelstars rendszer szerint.
A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének véleménye szerint a hazai szállodáknak
különösen azért előnyös a Hotelstars minősítési rendszerhez kapcsolódniuk, mert ezáltal egy
az Európai Unióban gyorsan terjedő nemzetközi rendszer tagjai lesznek, s ezáltal előnyösebb
helyzetbe kerülnek a piacra jutást illetően. Az is előnyt jelent, hogy a Hotelstars minősítés,
logo a hazai beutazó turizmus szempontjából meghatározó országokban – Ausztria,
Németország, Svájc, Csehország – egyre ismertebbé válik, így az onnan érkező vendégek
nyilván az általuk is ismert rendszerhez csatlakozó szállodákat részesítik előnyben
foglalásaiknál.

