Megvannak a Hotelstars Union első
minősített szállodái
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A Magyar Szállodaszövetség vendégeként a sümegi közgyűlésen előadó Horváth Endre
helyettes államtitkár elmondta, a felkészülést támogatására hathónapos moratóriumot
terveznek életbe léptetni. A szálláshelyek üzemeltetésére vonatkozó 239/2009. (X. 20.) Korm.
rendelet szerint ugyanis csillagos megjelölést 2010. január 1-je után csak azok a szállodák
alkalmazhatnának, melyek minősíttették magukat a Hotelstars Union rendszerben. A rendszer
indulásának csúszása miatt ezt a határidőt most június 30-ra készülnek módosítani, így a régi
osztályba sorolás szerinti szállodai csillagokat a házak fél évig még alkalmazhatnák.

Ez alatt kellő idő áll a rendelkezésre, hogy a szállodák a Hotelstars Union kritériumrendszere
alapján történő minősítés procedúráján átessenek.
Kovács István, a Magyar Szállodaszövetség titkára közgyűlési beszámolójában ismertette azt
a munkát, melyet a rendszer bevezetésével kapcsolatban az utóbbi évben elvégzett a
minősítést működtető szövetség. Többek között elhangzott, a Hotelstars Union rendszer
megismertetésére szervezett, nagy érdeklődéssel kísért őszi MSZSZ-road show-t tavasszal
megismétlik. A napokban elindult a minősítés folyamatában kulcsszerepet játszó a
www.hotelstars.hu honlap, s az elmúlt két hétben pilot program keretében lezajlott az elsőként
jelentkezett szállodák ellenőrzése is. Az auditáláson sikeresen átment első négy szálloda
ünnepélyes keretek között a MSZSZ sümegi közgyűlésén vehette át a Hotelstars Union
minősítő rendszerben elnyert csillagjait, illetve az ezt tanúsító réztáblát. Elsőként kapott tehát
három csillagot az Ibis Budapest Aero, négycsillagos minősítést a Danubius Hotel Astoria, a
Kolping Hotel Spa & Family Resort, illetve négycsillag superior minősítést a Hunguest Hotel
Pelion.
Elhangzott az is, hogy a Hotelstars Union működtetése mellett támogatják a rendszer
elterjesztését is: a Magyar Turizmus Zrt. és az MSZSZ együttműködést tervez a rendszer
promóciójára.
Kovács István arról is beszámolt, hogy a Magyar Szállodaszövetség, a Hotelstars Union
alapító tagja kezdeményezte a jelenleg hét uniós országban működő nemzetközi minősítő
rendszeren belül a wellness és gyógyszállodák önálló kategóriájának bevezetését. E
kritériumrendszer kidolgozásán jelenleg is dolgoznak.
A plenáris ülésen nagy érdeklődéssel kísért előadást tartott az árujelzők, márkák tanúsított
védjegyek (ilyenek a Hotelstars Union csillagjai is) jogi védelméről Gonda Imre, a Magyar
Szabadalmi Hivatal munkatársa. A védjegyoltalomról, a bitorlás jogi szankcióiról szóló
információk különösen azok számára lehetnek érdekesek, akik anyagi áldozatot is vállalva
minősíttetik magukat a nemrég elstartolt Hotelstars Union rendszerben.

