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2. A SZÁLLÁSHELY MINŐSÍTÉS RENDSZERE A FALUSI 
TURIZMUSBAN 

 
 

ÚTMUTATÓ A FALUSI MAGÁNSZÁLLÁSHELYEK MINŐSÍTÉSÉHEZ 
 
Az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium rendelete szerint a magánszálláshelyeket a 
hotelekhez, panziókhoz hasonlóan osztályba kell sorolni, illetve minősíteni kell, mert a 
komfortfokozatot kifejező egy-négy osztályos jelölésük megkönnyíti az értékesítésüket a 
nemzetközi és hazai piacokon. Pontos tájékoztató adatok alapján a vendégek kiválaszthatják a 
számukra megfelelő, igényüket kielégítő szálláshelyet, a vendéglátó pedig a komfortfokozat 
alapján jobb áron értékesítheti vendégszobáit vagy üdülőlakásait, üdülőházát. A 
szálláshelyeknek minőségileg is meg kell felelniük az előírásoknak, így az osztályba 
sorolással ill. minősítéssel egyidejűleg az állapotuk, minőségük is ellenőrizendő és 
hiányosságaikat, hibáikat időben ki kell javítani. Katalógusokban csak kifogástalan állapotú, 
jól karbantartott, tiszta, osztályba sorolt ill. minősített, magánszálláshely kerülhet 
meghirdetésre. 
 
A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (továbbiakban FATOSZ) ebben az 
ÚTMUTATÓBAN ismerteti a falusi magánszállásadókkal a szálláshely minősítésének 
feltételeit és a szálláshely minőségének megítéléséhez szükséges szempontokat és azok 
értelmezését. 
 
Az ÚTMUTATÓ alapvetően két jogszabályra támaszkodik: 
 

 110/1997.(VI.25.) Korm. rendelet a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú 
hasznosításáról (továbbiakban 110) 

 45/1998.(VI.24.) IKIM (Ipari és Kereskedelmi Minisztérium) rendelet a 
kereskedelmi és a fizetővendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról valamint a 
falusi szálláshelyek minősítéséről. (továbbiakban 45) 

 
Az ÚTMUTATÓ részei: 

 Az első fejezet tisztáz néhány alapfogalmat  
 A második fejezet a szálláshelyek környezetének, helyiségeinek. berendezésének és 

felszerelésének, valamint szolgáltatásainak részleteit sorolja fel, ezáltal emlékezteti a 
vendéglátót arra, hogy szálláshelyének minősítése során mire kell figyelnie. 

 A harmadik fejezet táblázatokba foglalva teszi áttekinthetővé a szálláshelyekkel 
szembeni követelményeket (a 45. rendeletben foglaltak szerint). 

 
A vendéglátó az ÚTMUTATÓ átolvasása – és ajánlottan a rendeletekbe való betekintés után -  
három feladat előtt áll: 

 Ellenőrzi a ház, a kert, a vendégház minden helyiségének, az összes berendezési 
tárgynak, felszerelésének az állapotát, minőségét és eldönti, hogy esetleg mit kell 
változtatni annak érdekében, hogy a szálláshely megfeleljen az előírásoknak. 

 Megállapítja, hogy a vendégszobája, üdülőlakása, üdülőháza vagy sátorozó helye 
hány napraforgós komfortfokozatba tartozik (szálláshely önminősítése).. 

 Közhitelű bejegyzéshez szükséges kérelmet nyújt be a település jegyzőjének 
címezve. Ennek legegyszerűbb formája a következő: 
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……………………… Önkormányzat Jegyzőjének 
Cím (település, utca/út/tér/egyéb,  házszám) 
 
 
Tisztelt Jegyző Úr/Asszony! 
 
Alulírott ………………………………………….. (név) kérem, hogy engem falusi 
magánszállásadóként közhitelű nyilvántartásba venni és arról igazolást kiadni szíveskedjék. 
 
A nyilvántartásba vételhez szükséges adatokat az alábbiakban adom meg: 
 
Szállásadó neve/Cég neve: 
Lakcíme/Székhelye: A szálláshely címe: 
A szálláshely befogadóképessége: ……….. szoba; ……..ágy 
A szálláshely minősítése: …………….. komfortfokozat …………. napraforgó 
 
 
 
Dátum: 
 
 
Aláírás: 
 
 
 
Megjegyzés: a komfortfokozat megállapításához (önminősítés) a 45/1998.(VI.24. IKIM 
rendelet 3. sz. mellékletének II. részét kell figyelembe venni, mely „A falusi szállásadás 
keretében hasznosított magánszálláshely minősítési követelményei”-t tartalmazza. Ezt egészíti 
ki a nevezett rendeletben táblázatosan felsorolt „Minősítési szempontok” figyelembe vétele 
(1-8 tábla valamint a szobák és konyha minimális felszerelésére vonatkozó leírás). 
 
A szállásadó kérheti a FATOSZ minősítőjének közreműködését, aki díjazás ellenében 
felelősséggel kiállítja a FATOSZ által rendszeresített ADATLAPOK egyikét, – a szálláshely 
típusának megfelelően A; B; C; D – mely részletesen tartalmazza a szálláshely kategóriába 
sorolásához szükséges adatokat.  
 
A FATOSZ minősítője által elvégzett minősítés esetén a szállásadó védjegyként 
használhatja a  FATOSZ emblémáját használhatja. 
 
 
I. ALAPFOGALMAK 
 

1. A falusi magánszálláshely fogalma 
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Falusi magánszálláshely az az idegenforgalmi célú magánszálláshely (Lakás vagy üdülő, max. 
10 ággyal és 5 szobával), mely olyan településen helyezkedik el, mely 
Közigazgatásilag nem minősül városnak  
A 110/1997.(VI.25.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt kiemelt üdülőhelynek 
illetve gyógy- és üdülőhelynek minősülő települések között nem szerepel. 
 
Fenti kategóriák alól kivételt jelentenek a városok illetve a rendeletben felsorolt községek 
körül már kialakult tanyás térségek, melyek jellegüknél fogva falusias környezetet 
biztosítanak. Ezen településrészek elhatárolására jogi szempontból mérvadó lehet az 1997 évi 
LXXVIII. Törvény, mely meghatározza a belterület és a külterület fogalmát.  
 
A falusi magánszálláshely csak akkor válik idegenforgalmi célú szálláshellyé, ha a 45/1998. 
(VI.24.) IKIM rendeletben foglaltak szerint a szállásadó elvégzi a szálláshely minősítését. 
 

2. A falusi magánszállásadó fogalma 
Falusi magánszállásadó az, akit – miután a önmaga elvégezte a minősítést  - a szálláshely 
szerint illetékes település jegyzője az államigazgatási eljárás általános szabályai szerint 
közhitelű nyilvántartásba vett. 
 

3. A falusi vendéglátó fogalma 
Falusi vendéglátó az a falusi magánszállásadó, aki a szálláshelyén megszálló vendégek 
számára étkezést és/vagy programszolgáltatást is nyújt. 
 

4. A falusi magánszálláshely komfortfokozatai 
Összkomfortos szálláshely - 4 napraforgó 
Komfortos szálláshely – 3 napraforgó 
Félkomfortos szálláshely – 2 napraforgó 
Komfort nélküli szálláshely – 1 napraforgó 
 

5. A falusi magánszálláshelyek típusai, fajtái és az azok iránt támasztott technikai 
alapkövetelmények 

 
A. Vendégszoba 

 
A  vendéglátó lakásában, házában vagy ahhoz tartozó épületben idegenfogalom céljára 
hasznosított lakószoba. A technikai alapkövetelményeket a 45/1998. (VI.24.) IKIM rendelet 
1.; 4.; 6. sz.  táblája tartalmazza. 
 
A vendégszobák kívánatos minimális alapterülete: 
Egy ágyas vendégszoba: min. 8 m2 
Két ágyas vendégszoba: min. 14 m2 
Három ágyas vendégszoba: min. 18 m2 
Négy ágyas vendégszoba: min. 20 m2 

 

 
B-C. Üdülőlakások (lakrészek) és üdülőházak, nyaralók, hétvégi házak 
 

Lakás/üdülőlakás, -ház, nyaraló: a lakószobák és a hozzájuk tartozó mellékhelységek 
együttes hasznosítása. (C típus) 
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Lakrész: Lakásban/üdülőben lévő egy vagy több szoba és mellékhelységek hasznosítása (B 
típus) 
 
A technikai alapkövetelményeket a 45/1998. (VI.24.) IKIM rendelet 2.; 4.; 6. sz. táblája 
tartalmazza 
 
 

D. Sátorozóhely 
 
A sátorozóhely a szálláshely tulajdonosának ingatlanán (Pl.: lakóház, üdülőház, tanya 
kertjében, udvarán, gyümölcsösében), legfeljebb öt sátor (ennél több sátor már kereskedelmi 
szálláshely) vagy két lakókocsi elhelyezésére és a vendég gépkocsijának tárolására alkalmas 
terület. 
 
Tíz személyenként szükséges WC-t biztosítani. Amennyiben a házigazdának azonos 
ingatlanon vendégháza, vagy vendéglakása van, ugyanazt a vizesblokkot a házban lakó és 
sátorozó vendégek nem használhatják közösen. 
 
A technikai alapkövetelményeket a 45/1998. (VI.24.) IKIM rendelet 3.; 5.; 7. sz.  táblája 
tartalmazza. 
 
 
 
II. IRÁNYMUTATÁS ÉS TANÁCSOK A JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRT MINŐSÍTÉSI 

SZEMPONTOK GYAKORLATBAN TÖRTÉNŐ ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ 
 
A falusi turizmus keretében üdülni kívánó vendég a szép tájon, romantikus falusi környezeten 
és a természet közelségén kívül otthon megszokott környezetéhez hasonlóan kényelmes 
szállást keres, ahol gondtalanul pihenni tud. A falusi turizmus szálláshelyeinek ezt kell 
számára biztosítania: legyen hangulatos, otthonos, jól berendezett, hiánytalanul felszerelt, 
csendes, zaj- szag- és szennyezésmentes, biztonságos. 
A vendéglátó ilyen szempontok szerint és a vendég szemével vegye számba a szálláshelye 
adottságait, állapítsa meg annak minőségét a hiányosságaival együtt, s ez utóbbiakat 
igyekezzen kijavítani. 
A következőkben röviden összegezzük a szálláshely környezetével és a lakóházzal, annak 
minden helyiségével szembeni elemi követelményeket, külön megjelölve azokat, amelyek 
csak összkomfortos vagy komfortos szálláshelyeknél kívánatosak. 
Külön fejezetek ismertetik a következőket: 
 
1. A szálláshely közvetlen környezete        
2. A lakóház                                                
3. A vendégszoba                                       
4. A társalgó                                              
5. Az étkező                                               
6. A fürdőszoba és zuhanyzó                    
7. A WC 
8. A konyha- főzőfülke                                                                         
9. A mosás, vasalás helye 
10. A sátorozóhely 
11. A balesetvédelem, tűzvédelem 
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12. A szabadidő-eltöltési lehetőségek 
 
 

1. A szálláshely közvetlen környezete 
 
A szálláshely közvetlen környezete legyen üdülésre alkalmas, rendezett és ápolt. Az utcanév- 
és házszámtábla, valamint a szállásadó névtáblája a kapura kihelyezendő. A bejárat legyen 
gépkocsival is megközelíthető és a gépkocsi biztonságos parkolásáról is gondoskodni kell.  
 
A pihenőkertbe kényelmes kerti bútorok valók, gyermekek részére homokozó, esetleg 
pancsoló medence. 
  
A gazdaságok pihenőkertjét kerítés válassza el a gazdasági udvartól, az állatoktól. A kút 
legyen lefedett! Balesetet okozó vegyszerek, szerszámok, gépek, műhelyek, istállók és ólak 
zárva tartandók. A termények (pl.: szalma, takarmány) tűzbiztos tárolása is lényeges. Se a 
pihenőkert, se a vendégszoba ne kerüljön a trágyadomb közelébe vagy szélirányába.  
Az ivóvíz legyen garantáltan egészséges. Az ivóvíz tisztasága bizalmi kérdés. Amennyiben a 
szolgáltató  hely a vízszolgáltató vállalkozásnak számlával dokumentálhatóan fizeti ki a víz 
használatát, úgy tennivalója nincs. Ezt a tényt a hivatalos okiratok mellé egy számla 
lefűzésével és a szaktanácsadónak a minősítés során való bemutatásával dokumentálja. 
Amennyiben fúrt, vagy ásott kútról származik a vendégek számára a víz, akkor ezt a tényt 
azzal kell pontosítani, hogy a házigazda felhívja a figyelmet arra, hogy a legközelebbi 
vezetékes ivóvíz lelő hely hol van. Kifüggeszti egy papíron.  
  

2. A lakóház 
 
A karbantartott virágos ablakú lakóház keltsen jó benyomást a vendégben. A kellően 
megvilágított külső bejárat lépcsői mellé korlát szükséges. Ne legyen zsúfolt az előszoba, 
mert a vendég csomagokkal, kabátokkal, sportszerekkel stb. érkezik, ehhez tágas fogadóhely 
kell. A sportszerek, gyermekkocsik részére a földszinten szükséges tároló  hely.  
 
Az egész ház minden helyiségében ellenőrizendő a falak, a padlózat, ajtók, ablakok állapota, a 
bútorok, berendezési tárgyak, a felszerelés minősége, célszerűsége, az elegendő mozgástér, 
tisztaság, rend, szagmentesség, a környezet balesetmentessége, az egészségügyi előírások 
betartása. Tűzesetek elkerülésére a lakótérben tüzet okozó eszközt a vendég nem használhat. 
Pl.: nem ajánlott az épületen belül a dohányzás megengedése. Erre jól látható módon ki kell 
jelölni egy megfelelő teret és kiírni (pl.: nyitott tornác, udvar. Ezeken a helyeken a hamutartót 
úgy kell elhelyezni, hogy azt a vendég jól láthassa és használhassa. Ajánlatos megjelölni egy 
un. menekülési útvonalat esetleges tűzeset idejére. Ennek módjára egy lehetséges eszköz egy 
kis térkép a házról, melyet kifüggeszt az érkezés helyére a házigazda. 
 
A ház előszobájában, jól látható helyre függesztendő ki az orvos, a mentők, tűzoltók, 
rendőrség, elsősegélyt nyújtó hely, gyógyszertár címe és telefonszáma. Elsősegély készletnek, 
poroltó készüléknek jól látható helyen kell állnia, de gyermekek elől elzártan. 
Közművesítetlen háznál hordóban (lefedve) tartsunk a közelben vizet tűzoltáshoz.  
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3. A vendégszoba 
 
Ízléses, hangulatos, jól berendezett szoba várja a vendégeket, az asztalon virággal. A 
szobaajtó legyen kulccsal jól zárható. Az ablakok szabadba nyíljanak, függönnyel és 
sötétítővel ellátva. 
A szobabútor egységes stílusa, Jó minősége és ápoltsága lényeges. A fekvőhely minősége 
döntő fontosságú: a rossz ágyon a vendég nem tudja kipihenni magát, ezért a következő évben 
biztos nem jön el. 
Ma már nagyobb fekvőhelyre van szükség, mint korábban. Az egyszemélyes fekvőhely 
mérete 100x200 cm (min. 80x190 cm). A kétszemélyes fekvőhely 160x200 cm (min. 140x190 
cm). Az ágybetét egy vagy kétrészes, mosható védőhuzattal bevont. Egy paplan, két párna 
szükséges ágyanként vagy két takaró a paplan helyett, lehetőleg természetes anyagból. A 
párnákat tanácsos évente kimosni és napon szárítani, az angint hasonlóképpen. Az ágynemű 
fertőtlenítő mosást kíván minden váltáskor: ezért szintén természetes anyagból legyen, és 
kellő méretű is, mert az ágyat be kell fednie a lepedőnek és a paplan nem csúszhat ki a 
huzatból. 
Minden fekvőhely mellé éjjeliszekrény, vagy kis fiókos polc tartozik, ahová a vendég a 
szemüvegét, újságot, könyvet, órát és gyógyszereit lerakhatja. Fekvőhelyenként külön 
ágylámpa szükséges. (Mind a mennyezetvilágításhoz, mind az ágyakhoz energiatakarékos 
égőket érdemes venni.) Az ágyelő szőnyeg könnyen tisztítható  kimosható legyen. A padozat 
felmosható legyen az allergiamentesség miatt. A hajópadló, a parketta, hidegburkolatú 
padozat hibátlan legyen. A szőnyegpadlót fokozatosan ajánlatos lecserélni, új beruházásnál 
mellőzni. 
 
A kulccsal jól zárható szekrényekbe 4-8 db jó minőségű vállfa tartozik, alul cipőrács 
helyezhető el. A bőröndök a szekrény tetején vagy a beépített szekrény felső részében 
tárolhatók. Bőröndtartó a falra is szerelhető 50 cm magasan. 60x45 cm felületű, felhajtható 
rácsként. (E nélkül a vendég az ágyra teszi a bepiszkolódott felületű táskáit kicsomagoláskor). 
A vendégszobai asztal magassága 72 cm, hogy kényelmesen lehessen mellette étkezni, levelet 
írni. A párnázott ülésű székek száma az ágyszámnak megfelelő. 
 
Sem házirendet, sem a szoba árjegyzéket nem ajánljuk a szobában kirakni. Az árat oda kell 
kifüggeszteni, ahol a vendég belép saját lakrészébe. Házirendet nem, de szóbeli ajánlást 
javasolunk. (pl.: meg kell mutatni miként lehet használni az elektromos hőkandallót, vagy a 
kandallóhoz hova van bekészítve a tüzelő, ill. a háziak kutyája hogy viszonyul a vendégekhez. 
 
A vendégszobában üdültetés idején nem tartható a vendéglátó család semmilyen holmija. A 
családi fényképgyűjtemény, a túl sok kézimunka, párna vagy virágpolc is eltávolítandó. 
 
Fontos a szoba hőmérséklete. Fűtési időben minimum 20 C°  várható el. Az egyik 
ablakszárnyra kerüljön szúnyogháló a fűtési időszakon kívül, hogy a vendég nyitvahagyhassa 
éjszakára. 
Az ágyneműváltás hetenkénti, a törülközőcsere szintén, illetve a vendég kívánsága szerint 
sűrűbben, elsősorban a 4 napraforgós szálláshely esetében cserélni kell. 
 

4. A társalgó 
 
Hangulatosan berendezett, természetes megvilágítású és szellőzésű helyiség, ahol a vendégek 
társalognak, TV-t néznek, olvasnak stb. Az ablakok szabadba, lehetőleg csendes kertrészre 
nyíljanak, függönnyel és sötétítővel ellátva. A zaj és szagmentesség fontos. 
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A bútorzata ne zsúfolja túl a szobát. A jó minőségű dohányzóasztalok és karosszékek, fotelek 
mellé állólámpák vagy falikarok helyezendők el, hogy a kártyázók, sakkozók, olvasók asztalát 
megvilágítsa. Kellő erősségű mennyezetvilágítás szükséges: az energiatakarékos égőkkel 
jelentős költségmegtakarítás jár. 
 
Amennyiben a társalgó egyúttal étkezőül is szolgál és ott csak étkezőasztaloknak van hely, 
ezek magassága 72 cm és párnázott ülésű székek vagy karosszékek tartoznak hozzá. 
A televízió a társalgóban mindenhonnan jól látható helyre kerüljön. 
Esős időjárás esetén sokoldalú szórakoztatásról kell gondoskodni: (társasjátékok, sakk, 
dominó, kártya, gombfoci, rádió, videó, könyvek, a környékről szóló ismertetők, 
programfüzetek stb.). 
A szobadíszek: a szőnyegen kívül néhány kép, váza, virág, terítők.  
 

5. Az étkezőhelyiség 
 
A természetes megvilágítás és szellőzés nagyon fontos! Az ablakok a szabadba nyíljanak, 
függöny és sötétítő vagy roló ennél a helyiségnél is szükséges. Ne csússzon a kerámia vagy 
más padlózat, az ide kerülő szőnyegek aljára csúszásgátló kerüljön. A zaj és szagmentesség 
fontos! 
 
A bútorzat nem zsúfolható. Az asztalmagasság 72 cm. Tárolószekrény ott szükséges, ahol 
nem a konyhában tárolják az, étkészleteket, tálalóedényeket, abroszokat, szalvétákat stb. 
 
Az étkészletek egyforma porcelánedényekből álljanak és világos színűek legyenek, mert ezek 
biztonságosabban mosogathatók mint a sötétbarna kerámiaedény. Csak üvegpoharakat és 
üvegkancsót, porceláncsészéket és csészealjakat vagy bögréket használjunk, mert ezek jól 
fertőtleníthetők. / a műanyag nem /. Az evőeszköz nem lehet alumíniumból, a kések legyenek 
élesek.  
 
Az abroszok, szettek természetes anyagból készüljenek, műanyag nem használható. (A 4 
napraforgós szálláshelyek textilszalvétát használnak). Az asztalterítő, az étkészletek 
színharmóniájára érdemes figyelmet fordítani, az asztaldíszekre szintén. A virágváza és a 
belehelyezett virág ne takarja el az egymással szemben ülőket. Elég egy kis vázában néhány 
szál virág asztaldíszként. Az étkező padlójára öntött ételt azonnal el kell távolítani, helyét 
felmosni, zsírtalanítani.  
 

6. A fürdőszoba – zuhanyzó 
 

Legmegfelelőbb a természetes megvilágítással és szellőzéssel ellátott fürdőhelység, de ennek 
hiányában ventillátoros légelszívás és kellően erős megvilágítás szükséges. 
 
A fürdőhelyiség falazata 210 cm magasan csempével burkolt a 3 és 4  napraforgós 
szálláshelyeken, de az egyszerűbbekben is vízálló burkolat alkalmazandó. A zuhanyfülkéket 
teljes magasságukban csempéztetni kell.  A fürdőhelyiség padlózata csúszásmentes, 
összefolyója nagy nyílású legyen, hogy az esetleg hibásan használt mosógépből kiömlő vizet 
el tudja nyelni.   
 
A kád hibátlan zománcozású. A víztakarékos szerelvények csapjai jól zárjanak. A 
zuhanyfüggönyt a kádnál is érdemes használni. A kádba csúszásgátló rács, mellé kádelő 
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tartozik, az utóbbit vendégváltáskor fertőtlenítve kell mosni. A zuhanyozó zuhanyfüggönnyel 
látandó el, szappantartó és csúszásgátló rács és kilépő elengedhetetlen tartozékok. 
 
Kapaszkodót mind a kád, mind a zuhanyzó mellé érdemes szereltetni, különösen idősebb 
vendégeket fogadó szálláshelyeken. 
 
A mosdó fölé tükör kerüljön piperepolccal és tükör megvilágítással, a  borotválkozáshoz 
dugaszolóaljzattal. A polcon álló fogmosó poharak üvegből legyenek! A törülközőtartók  ne 
legyenek alumíniumból, mert a terhelést nem bírják. A fürdőlepedő és ruhák számára 
falifogas szükséges. 
 
Kihúzható ruhaszárító rács is szereltetendő a kád fölé. A tágas fürdőszobákba összecsukható 
szárítórács alkalmas. Egy zsámoly vagy szék szükséges az öltözködéshez, gyermek 
öltöztetéséhez, továbbá egy fedett szeméttároló. 
 
A fürdő és zuhanyozóhelyiséget csak jó minőségű szerelvényekkel érdemes felszerelni, mert 
az erős használat mellett az olcsóbbakat állandóan javíttatni, cserélni kell. (Még az 
összefolyórács is fémből legyen.) 
 
Közművesítés nélküli szálláshelyeken mosdóállványon álló mosdótál (lavór), tiszta víz 
szállítására szolgáló kancsó és szennyvíztároló vödör a szükséges felszerelés. Természetesen 
törülköző- és szappantartó, továbbá tükör és piperepolc is legyen. 
 
Ha a szállásadó mozgáskorlátozottakat kíván fogadni, úgy a földszintes lakrészben 
megfelelő fürdőhelységet lehet kialakítani. Ott sem zuhanytálcát, sem fürdőkádat nem 
ajánlatos elhelyezni, viszont tágas vizesblokk kell a tolókocsis vendégek számára, 
kapaszkodókkal  és esetlegesen rámpákkal. 
 
Új beruházás esetén ajánlatos víztakarékos berendezés kialakítása, amikor a ház tulajdonosa 
állítja be a hőfokot és önmagától elálló zuhany és csaptelepek kerüljenek elhelyezésre.  
 
Törölközőt a vendég számára biztosítani kell. Érkezéskor a vendég ágyán legyen egy-egy - 
lehetőleg fehér - törülköző, mely könnyen fertőtleníthető. 
 

7. A WC-helyiség 
 
Az újonnan épült WC helyiségeket érdemes az előírt normáknál szélesebbre és hosszabbra 
építeni, mert ma már abban nemcsak a WC kagyló áll, hanem egészségügyi vödröt, WC 
tisztító kefetartót és kefét is el kell mellette helyezni, és a nagyobb helyiség jobban 
takarítható. 
 
Új tervezésnél a szerencsés elrendezés az, hogy  a vendégszobához külön WC tartozik, mely 
ne a folyosóról, hanem a vendég szobájából nyíljon. A WC-nek az ablakát új beruházásnál 
úgy tervezzük, hogy annak  szárnya a szabadba nyíljon. 
 
A WC-k falazata mind a bejárati ajtók felett, mind a két WC között a mennyezetig érjen. A 
falakat legalább 160, lehetőleg 210 cm magasságig csempe burkolja, alacsonyabb 
komfortfokozatú szálláshelyeken más vízszigetelő borítás. A padlózat jól szigetelendő, 
padlóburkoló lappal (4 ill. 3 napraforgó esetén) vagy műanyagpadlóval borított (2 ill. 3 
napraforgó esetén). Az ajtó kifelé nyíló tömör, fa (harmonika ajtók WC-re nem alkalmasak). 
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A szellőzőablak nélküli WC-ben ventillátoros légelszívás szükséges. 
 
A WC kagylóra masszív műanyagülőke való. A fa nehezen tisztítható, alumínium vagy 
műanyagzsanérjai letörnek. Az olcsó vékony műanyagülőke is hamar törik.  
 
Az egészségügyi vödör fedeles műanyag lehet, műanyag zacskós bélelése ajánlott. A zacskót 
a vendég is kiürítheti, ahol nem lakik ott a házigazda. A szeméttárolás helyét meg kell mutatni 
a vendégnek.  A WC kefetartó zománc vagy műanyag, a kefe műanyag. Ahol van rá mód, 
kerüljön a WC helyiségbe is kézmosó, kisméretű mosdóval és vékony átmérőjű csappal. 
 
A WC berendezése, fala, padlózata naponta fertőtlenítővel tisztítandó. Ajánlatos biológiailag 
könnyen lebomló magyar tisztítószereket használni és készítsük oda a vendégnek is, ha ő akar 
maga után takarítani. Napközben többszöri ellenőrzése szükséges. WC-papír és egészségügyi 
papírzacskó pótlásáról gondoskodni kell. Az egészségügyi  vödör műanyagzacskós 
bélelésének napi cserélése kötelező és önérdek. 
 
A közművesítetlen házak árnyékszékeinek belső falát műanyag tapétával érdemes szél ellen 
bélelni. Az árnyékszék berendezése fertőtlenítve tisztítandó. Állapotát minden vendég 
érkezésekor és távozásakor ellenőrizni szükséges és frissen lesikálni. WC-papír tartó, fedeles 
egészségügyi vödör itt is kötelező. A falra kiscsapos víztartály, valamint kis kézmosó 
szerelhető. 80 cm magas keskeny ládában leszóráshoz homok tárolható lapáttal. Az 
árnyékszék és berendezése fertőtlenítve tisztítandó, állapotát naponta többször kell 
ellenőrizni. 
 
WC papírt a vendéglakásokban érkezéskor biztosítani szükséges. A campingben nem kell WC 
papírt biztosítani, mivel kivitelezhetetlen a napi adagolás pl.20 fős maximális kihasználtság 
mellett, ha nem tartózkodik ott a házigazda. 
 

8. A konyha, főzőfülke 
 
Természetes megvilágítású és szellőzésű legyen. Gáztűzhelyes konyhában francia ablak nem 
alkalmazható. A gáztűzhely fölé ventillátoros légelszívó szükséges. Az ablakot főzés közben 
tartsuk nyitva; a főzés befejeztével hosszasan szellőztetni kell. Gyermekek főzés közben ne 
tartózkodjanak a konyhában. 
 
A falazatot legalább a tűzhely és a mosogató körül 160 cm magasan csempe vagy más 
lemosható, vízálló burkolat borítsa. (4 ill. 3 napraforgós helyeken a konyha csempézett, 
padlózata padlókerámiával burkolt.) 
 
A konyhaberendezés egységes stílusú, jó állapotú legyen, elegendő rakodótérrel és 
munkafelülettel. 
 A felszerelés: 4 ill. 3 napraforgós szálláshelyeken elektromos vagy gáztűzhely, a  2 ill. 1 
napraforgós szálláshelyen szilárd tüzelésű. Mélyhűtő rekeszes hűtőszekrény 4 napraforgós 
helyeken ajánlatos. A kétmedencés mosogató higiénés okokból szükséges. 
 
Az élelmiszertárolás kamrában, kamraszekrényben, hűtőszekrényben vagy fagyasztóban 
oldandó meg.  Az étkezésre is használt konyhában az étkezőrész (asztal, sarokpad és székek) 
legyen hangulatos.   
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A mennyezeti megvilágításon kívül a munkahelyek (tűzhely, mosogató) és az étkezőhely is 
kapjon kellő fényt.  Kávéfőző minden konyhában legyen.  Egységes minőségű, jó állapotú 
konyhaedények, eszközök szükségesek. A konyhafelszerelés (étkező-tálalóedények, 
evőeszközök) a vendég számtól függő mennyiségű és összetételű legyen. A vendég által 
használt edényeket és eszközöket külön szekrényben kell elhelyezni. 
 
A konyhába is kellenek díszítőelemek. Ilyen egy vidám, de nem vad színű függöny, a 
konyhaszekrény tetején álló színes köcsögök vagy falra akasztott cseréptányérok. 
 
A konyhában legyen több edény a szemét számára. Amennyiben a házigazdának komposztja 
van – s ez ajánlott -  úgy a növényi hulladékoknak álljon rendelkezésre külön szemetesvödör. 
 
A konyhában is mindig álljon rendelkezésre tisztító eszköz, mosogatószer - lehetőleg 
környezetbarát - hogy a vendég, ha akar, önmaga után elmoshassa a használt edényeket. 
 
A konyhai higiéné elemi tudnivalói 
 
A vendéglátóipari előírások külön mosogatómedencét követelnek a főző és tálalóedények és 
külön másikat az étkezéshez használt edények, evőeszközök mosogatásához. A 
vendégházaknál csak kétmedencés mosogató van, ezért a szakszerű mosogatásra fokozottan 
figyelni kell. A főző- és tálalóedényeket két fázisban kell mosogatni: alapos zsíroldószeres 
mosogatás után addig kell öblíteni, míg a habzás meg nem szűnik. Az étkezési edényeket 
három fázisban szükséges mosogatni. 
 
A témában segíti az eligazodást a „FALUSI TURIZMUS – AGROTURIZMUS Útmutató 
falusi kisvállalkozóknak” (sárga füzetek) két kötete: 

 4. Higiéné a falusi vendéglátó konyhájában 
 9. HACCP szemlélet és módszerek alkalmazása a falusi vendéglátásban  

 
 

9. A mosás-vasalás helye 
 
Nagyobb forgalmú szálláshelyeken külön háztartási munkaszobában alakítható ki a mosás-
vasalás helye, mosógéppel, centrifugával, lavórral, mosószeres szekrénnyel, vasalódeszkával 
és vasalóval (4 ill. 3 napraforgós szálláshely) 
 
A szárításra fregoli vagy összecsukható rács használható. Szárítóhelyről a kertben is kell 
gondoskodni. Közművesítetlen házaknál a nyári konyha is használható e célra. Egészségügyi 
okokból konyhában mosni nem lehet, csak a fürdőszobában. A vasalást pedig úgy kell 
szervezni (a háziakét is), hogy a vendégeket ne zavarja. 

10. Sátorozóhely 
 
Célszerű a sátorozóhelyeket vízlefolyást biztosító helyen kijelölni.  
 
A terület mérete biztosítson elég mozgás- és pihenőteret a sátrak, lakó- kocsik körül. 
Amennyiben egy lakóegységnél (sátorhely vagy lakókocsihely) több kerül elhelyezésre, 
sátranként 20m2, lakókocsinként 30 m2 a javasolt norma. Elkülönített helyen legyen 
játszóhely, a sátorhelyektől távolabb álljon a zuhanyzó, WC, a főző és étkezőhely. Kerítés és 
zárható kapu biztonsági okból szükséges. Gépkocsi elhelyezése megoldandó. 
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Zuhanyozó, WC, főző- és mosogatóhely külön kis épületben vagy a gazdaság egyik 
melléképületében alakítható ki. Ne legyen a sátraktól 50 m-nél nagyobb távolságban. Az 
egészségügyi helyiségek munka- és költségcsökkentő takarítása érdekében a falazat 160 cm 
magasan vízvédő (csempe) borítású, padlózata csúszásmentes, csatornába vezető összefolyó 
ráccsal. Jó megvilágítás és szellőzés mindenütt elengedhetetlen. 
 
A zuhanyzókhoz ajtóval ellátott előtér szükséges a ruhák elhelyezésére (fogasokkal!). A 
mosdóhelyiség mosdóval, tükörrel, piperepolccal, ruhafogasokkal felszerelt, területe legalább 
1x2 m, ajtaja jól zárható. A WC helyiség mérete a könnyű tisztántartás érdekében 11Ox150 
cm. A fa WC ülőke nehezen tisztítható, a vékony műanyag törik, tartós választandó. WC 
papír tartó, ruhafogas, fedeles egészségügyi vödör a sátorozóhelyeken is kötelező. Kézmosó 
medence higiénés okokból szintén ajánlatos. 
 
A mosás helye az egészségügyi helyiségekhez csatlakoztatható: mosómedence, hideg-meleg 
folyóvízzel és egy tetővel fedett szárítóhely szükséges eső esetére. 
 
Komfort nélküli sátorozóhelyeken a vízvétel forrása kút, vagy utcai közkút. A mosdáshoz 
lxl,5 m-es víz át nem eresztő anyaggal burkolt helyiség szükséges állványos mosdótállal, 
vízhordó vödörrel. Az árnyékszék a sátoroktól minél távolabbra és ne szélirányba kerüljön.  
 
A főzőhely komfortos sátorozóhelyeken gáztűzhellyel, mosogatómedencével, hideg-meleg 
folyóvízzel védett. Az étkezőhely a főzőhely közelében legyen, tetővel fedett, asztallal, 
padokkal berendezett. (Komfort nélküli sátorozóhelyen tűzrakóhely van vagy tetővel ellátott, 
szilárd tüzelésű tűzhelyes főzőhely). 
 
A mosdóhelyiség, a főző- és étkezőhely lehet a vendéglátó házában vagy egy erre a célra 
kialakított külön épületben. A sátorozóhely területén műanyagzsákos szemétgyűjtők 
helyezendők el, napi ürítéssel. A területen a takarítás naponta többször szükséges lehet. A 
területet meg kell világítani a balesetek megelőzésére. 
 
A tűzbiztonság miatt a tűzrakóhelyek háztól, sátraktól, szalmakazlaktól stb. kellő távolságra 
kerüljenek. A mentők, tűzoltók, orvos, címe és telefonszáma legyen kifüggesztve, a 
vendéglátó házában elsősegély készletnek lennie kell. 
 
 

11. Balesetvédelem – Tűzvédelem 
 

Alapvetően fontos tudni, hogy a szálláshelyeken a lakóépületekre vonatkozó tűzvédelmi 
előírásokat kell alkalmazni. Ez 9 évente ír elő felülvizsgálatot. 
 
A szálláshelyek kialakításánál arra kell törekedni, hogy balesetet okozó körülmények ne 
jöhessenek létre. A vendéglátó az előzetes biztosítással ugyan mentesülhet a baleset költségei 
alól, a kárt azonban nem lehet meg nem történtté tenni, s igen rossz fényt vet a házra, ha a 
vendég kitöri a lábát vagy áramütés éri. 
 
Számos tetszetős építészeti megoldás baleseti forrás: ilyenek a kétszintes lakások lépcsői, 
szűk csigalépcsők, korlát nélküli lépcsők, keskeny, túl meredekre épített lépcsők, egyenetlen 
magasságú lépcsőfokok, rosszul megvilágított lépcsők. 
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Az összes helyiség padlózatának hibátlannak kell lennie: kitöredezett padlókat, 
burkolólapokat azonnal meg kell javíttatni. A szakadt, repedezett vagy száradás miatt 
felgörbült műanyagpadlót is azonnal ki kell javíttatni, leragasztani vagy kicserélni. A járást 
veszélyeztető, felkunkorodott szélű vagy szakadozott szőnyeget el kell távolítani. A 
szőnyegek alá csúszásgátló helyezendő. A lépcsőkre ne tegyünk szőnyeget, ha elkerülhetetlen, 
fémrögzítővel szerelendő fel. 
 
A bútorokat úgy helyezzük el, hogy a közlekedést ne gátolják, balesetet ne okozzanak. Kályha 
közelébe vagy nyitott kandalló mellé bútorokat  ne állítsunk, nehogy tüzet fogjanak. Minden 
meghibásodott bútort azonnal ki kell cserélni vagy megjavítani. 
 
Hordozható PB gázas fűtőtestet vendégszobákba ne használjunk. Ablaktalan fürdőszobákba 
lehetőleg ne kerüljön fali gázmelegítő, vagy azt a fürdőkádba lépés előtt ki kell kapcsolni. A 
PB palack a fűtőtesttől, tűzhelytől 30 cm távolságra álljon. A palack szelepét először zárjuk el 
használat után és csak ezt követően kapcsoljuk le a készülékeket, tűzhelyet, kályhát stb. 
Minden gázkészüléket rendszeresen ellenőriztetni kell.  
 
Csak a hazai szabványoknak megfelelő elektromos készülékeket vásároljunk. Ha bármely 
készülék vagy a konnektor felforrósodik, ellenőriztessük szerelővel. Minden elektromos 
szerelést csak szakképzett szerelővel végeztessünk. Elektromos vezetékek nem fekhetnek a 
helyiség padlóján. A megfelelő hosszúságú vezetékeket a falak mentén szükséges rögzíteni a 
balesetek  elkerülése érdekében (a telefonzsinór is csak így vezethető egyik helyiségből a 
másikba). 
 
Állólámpákat, falikarokat, asztali lámpákat, TV-t, rádiót és bármely más  elektromos 
készüléket úgy kell elhelyezni, hogy azokat senki le ne lökhesse, gyermekek el ne érhessék. A 
konyhai készüléket rövid csatlakozózsinórral csak a munkaasztalon használjuk. A 
dugaszolóaljzat közvetlenül a munkaasztal fölé kerüljön. 
 
A fürdőszobai villanykapcsolókat a helyiségen kívül kell felszereltetni. A  hajszárítóhoz, 
hajsütővashoz, borotválkozó készülékekhez szolgáló konnektorokat inkább a vendégszobában 
elhelyezett tükör mellé szereltessük, nehogy bárki fürdőkádban ülve száríthassa a haját vagy 
borotválkozzon. A dugaszolóaljzatokhoz használjunk érintésvédőt (vakdugó), hogy a 
gyermekek ne férhessenek hozzá.  
 
A konyhában a padlózatot munka közben is tisztán kell tartani, a lecsepegett zsírt vagy 
ételmaradékot azonnal fel kell törölni, hogy lábukat ne törjék az ott közlekedők. 
 
A balesetveszélyes eszközöket, edényeket tartsuk a gyermekek számára elérhetetlen, 
hozzáférhetetlen helyen, elzártan. A nehéz edényeket a szekrény alsó felében tároljuk. A 
tűzhelyen ne hagyjunk nyelével kifelé fordított serpenyőket vagy lábasokat. Repedt vagy 
csorba edényeket ne használjunk.  Az üres konzervdobozok fedelét mindig hajtsuk vissza, 
mielőtt a szemétbe dobnánk. Ékszereket ne használjunk főzés közben. Egyes műanyag 
munkaruhák könnyen lángot fognak és életveszélyes égési sérüléseket okoznak.  Nyitott tűz, 
gáztűzhely mellett természetes anyagból készült ruhát, kötényt viseljünk. 
 
Vegyszereket csak eredeti edényükben tároljunk, sose öntsük át boros vagy más italos 
üvegbe. A veszélyes anyagokat, tisztítószereket, spray-ket zárt helyen gyermekek számára 
hozzáférhetetlenül tároljuk. Lakóhelyiségben háztartási vagy más vegyszereket ne tartsunk. 
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Élelmiszerekkel vagy takarmányokkal egy helyiségben ne tároljunk semmiféle vegyszer, 
permetezőszert, gyomirtót stb. 
 
Az udvaron vagy kertben minden közlekedési utat jól meg kell világítani, s az útfelületeknek 
hibátlannak kell lennie a balesetek elkerülése érdekében. A lakásbejáratot és a lépcsőket este 
az összes vendég hazaérkezéséig biztonsági világítással kell jól láthatóvá tenni. 
 
A kerti árkokat, ásott kutat, pincebejáratot, átjárókat be kell fedni vagy el kell keríteni. A 
pincelépcsőket, padlásfeljárókat ajtóval kell ellátni és zárva tartani, hogy gyermek ne 
juthasson oda. 
A kert és udvar, járdák télen-nyáron tisztántartandók. A hótömböket a tetőkről el kell 
távolítani, mert a lecsúszó nagyobb tömbök halált okozhatnak. 
 
Szertehagyott szerszámok, gépek, létrák nem maradhatnak a kertben 
 
A közlekedési-szállítási eszközökben slusszkulcsot nem hagyhatunk bent. A traktorra, 
szekérre ne engedjünk felmászni gyermekeket és az ólakba, istállókba se menjenek a felnőttek 
kísérete nélkül. A garázsajtókra és garázsok belsejébe kiírandó a „dohányozni, nyílt lángot 
használni tilos” figyelmeztetés. 
A házipatikát mindenki által ismert helyen, kéznél kell tartani ügy, hogy a gyermekek ne 
férhessenek hozzá. Kézi tűzoltó készüléket is be kell szerezni és az előírás szerint 
ellenőriztetni. 
 
Az előszobában feltűnő helyen kiírandó a balesetkor hívandó mentő, tűzoltó száma és címe, a 
legközelebbi telefonállomás helye vagy annak a neve, aki baj esetén orvost tud hívni. 
 
A biztosítóval kötendő szerződésben részletesen fel kell tüntetni, hogy mire terjed ki a háziak 
és a vendégek biztosítása, az ingatlanok és értékek biztosítása későbbi reklamációk elkerülése 
érdekében. 
 

12. A szabadidő eltöltési lehetőségek 
 
A szabadidő eltöltési lehetőségek változatossága emeli a szálláshelyek értékét. Szép és esős 
időben egyaránt gondoskodni kell a vendégek szórakoztatásáról, mert az unatkozó vendég 
hamar otthagyja a házat. 
 
Esős idő esetére ajánlott: TV, rádió, videó, könyvek, társasjátékok. tájékoztató kiadványok, 
újságok, a környéket ismertető füzetek, térképek. programfüzetek, a gyermekeknek 
játszósarok játékokkal. Fedett helyen asztali tenisz, tollaslabda, hobbyműhely. 
 
A háztartási munkákba való bekapcsolódással, (kenyér- kalácssütés, lekvár főzés, helyi ételek 
készítése, gyümölcs- gombaaszalás, túró- és sajtkészítés stb.) is gazdagítható a vendégek 
időtöltése 
 
A kertben az udvaron: lehet pihenősarok, lefedhető homokozó, pancsoló medence, hinta, 
labdázó hely, grillező, bográcsfőző hely, szalonnázó hely, teke, kerékpározás stb. 
A gazdaságokban: mezőgazdasági, kertészeti munkákba való bekapcsolódás, gyümölcsszedés, 
szüretelés, disznóvágás, állatetetés, lovaglás, kocsikázás stb. 
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A faluban és a tágabb környéken adott szabadidő eltöltési lehetőségekről tájékoztatni kell a 
vendéget, kirándulóhelyeket személyesen bemutatni, ha kell csónak- vagy horgászfelszerelés 
kölcsönzést szervezni vagy kézműves tanfolyamokra felhívni a figyelmét. 
 
 
 
 
 
 
III. FALUSI SZÁLLÁSADÁS KERETÉBEN HASZNOSÍTOTT 
MAGÁNSZÁLLÁSHELYEK IRÁNTI TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK  

A kereskedelmi és a fizetővendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról valamint a 
falusi szálláshelyek minősítéséről szóló 45/1998.(VI.24.) IKIM (Ipari és Kereskedelmi 
Minisztérium) rendeletből 

 
I. Általános értelmezések 
Falusi szállásadás a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 

110/1997. (VI. 25.) Korm. rendeletben szabályozott magánszállásadói tevékenység. 
1. Szálláshelytípusok, -fajták:  
A) vendégszoba, 
B) üdülőlakás, -lakrész, 
C) üdülőház (-tanya), 
D) sátorozóhely. 

 
2. Szálláshelyek komfortfokozatai: 
- összkomfortos szálláshely, 
- komfortos szálláshely, 
- félkomfortos szálláshely, 
- komfort nélküli szálláshely. 

 
II. Alapvető minősítési szempontok 

 
1. Üdülésre és pihenésre alkalmas-e a települési és lakóhelyi környezet. 
2. Üdülésre és pihenésre alkalmas-e, balesetet okozó körülményektől és környezeti 

ártalmaktól mentes-e a szálláshely. 
3. A szálláshelynek és a környezetének esztétikai minősége, általános higiénéje, rendje, 

tisztasága megfelelelő-e. 
4. A magánszállásadó milyen szakmai felkészültséggel rendelkezik. 
5. A hulladék(szemét-)gyűjtés és -elszállítás megoldott-e. 
6. A szálláshely megfelel-e a komfortfokozatok szerinti technikai alapkövetelményeknek 

(lásd az 1., 2., 3. táblát). 
7. A szálláshely egészségügyi helyiségeinek, konyhájának berendezettsége és felszereltsége 

megfelel-e az alapkövetelményeknek (lásd a 4., 5., 6., 7. táblát). 
8. A vendégszobák mérete megfelel-e az ajánlott minimális alapterületnek (lásd a 8. táblát), 

berendezésük és felszerelésük a minimális követelményeknek (lásd a „Bármely típusú 
szálláshely vendégszobáinak minimális berendezése és felszerelése” című részt). 

9. Az egészségügyi helyiségek használati módja megfelel-e a komfortfokozat szerinti 
előírásnak (lásd az 1. táblát). 
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10. Biztosított-e reggeli vagy egyéb panziós étkeztetési szolgáltatás, illetve konyha- és 
étkezőhasználat. 

11. Rendelkezik-e pihenőkerttel. 
12. Biztosított-e a parkolási lehetőség. 
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III. A szálláshelyek alapkövetelményeinek táblázatos összefoglalása 
 

1. tábla 
„A” -  vendégszobák technikai alapkövetelményei 

 
 

Minősítés 
 

 
4 

napraforgós 

 
3 

napraforgós 

 
2 

napraforgós 

 
1 

napraforgós 
 

 
Komfortfokozat 
 

 
Összkomfortos 

 
Komfortos 

 
Félkomfortos 

 
Komfort nélküli 

 
Vízellátás 

 
Ivóvíz minőségű 
hideg-meleg 
folyóvíz 

 
Ivóvíz minőségű 
hideg-meleg 
folyóvíz 

 
Ivóvíz minőségű 
hideg-meleg 
folyóvíz 

 
Ivóvíz minőségű 
kút, kerti csap, 
utcai közkút 

 
Szennyvízelvezetés 

 
Közcsatorna 
vagy 
szennyvízakna 

 
Közcsatorna 
vagy 
szennyvízakna 

 
Közcsatorna 
vagy 
szennyvízakna 

 
Nincs vagy 
szennyvízakna 
van 

 
Fűtésmód* 

 
Távfűtés, 
központi vagy 
modern egyedi 
villany, gáz, 
olajfűtés 

 
Szobánként 
(villany-gáz-olaj) 
fűtés 

 
Szobánként 
külön villany-, 
gáz-, olaj vagy fa-
, szén fűtés 

 
Fa-, szénfűtés 

 
Fűtés hőfoka 

 
Szoba: 20º C 
Fürdőszoba. 
mosdó: 22º C 

 
Szoba: 20º C 
Fürdőszoba. 
mosdó: 22º C 

 
Szoba: 20º C 
Fürdőszoba. 
mosdó: 22º C 

 
Szoba: 20º C 
Fürdőszoba. 
mosdó: 22º C 

 
Egészségügyi 
helyiségek 

 
Fürdőszoba vagy 
zuhanyfülke. WC 
kizárólag a 
szobához tartozó 

 
Fürdőszoba vagy 
zuhanyfülke. WC 
a vendégekkel 
közös 

 
Fürdőszoba 
zuhanyfülke. WC 
a háziakkal közös 

 
Mosdóhely, 
árnyékszék 

 
Konyha 
 
 

 
Konyhahasználat 
(vendégeknek 
komplett konyha) 
 

 
Konyhahasználat 
(vendégeknek 
teakonyha) 

 
Konyhahasználat 
(háziakkal 
közösen) 

 
Konyhahasználat 
(háziakkal 
közösen) 

 
Étkező 

 
Étkezőben vagy 
társalgóban 

 
Étkezőkonyha 
vagy 
étkezőhasználat 

 
Étkezőkonyha 
háziakkal közös 

 
- 

 
Társalgó 

 
Külön v. 
étkezőtársalgó 

 
Étkezővel közös 

- - 

 
Pihenőkert 
 

 
Kerti bútorral 

 
Kerti bútorral 

 
Kerti bútorral 

 
Kerti bútorral 

 
Parkolás 
 

 
van 

 
van 

 
van 

 
van 

Megjegyzés: A csak nyáron üzemelő vendégszobák fűtése nem előírás, de ajánlott 
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2. tábla 
 

B-C - Üdülőlakások, üdülőházak technikai alapkövetelményei 
 

 
Minősítés 

 

 
4  

napraforgós 
 

 
3  

napraforgós 

 
2 

 napraforgós 

 
1  

napraforgós 

 
Komfortfokozatok 

 

 
Összkomfortos 

 
Komfortos 

 
Félkomfortos 

 
Komfort nélküli 

 
Vízellátás 

 
Hideg-meleg 
folyóvíz 

 
Hideg-meleg 
folyóvíz 

 
Hideg-meleg 
folyóvíz 

 
Kút, kerti csap, 
utcai közkút 

 
Szennyvízelvezetés 

 
Közcsatorna vagy 
szennyvízakna 

 
Közcsatorna vagy 
szennyvízakna 

 
Közcsatorna vagy 
szennyvízakna 

 
Nincs vagy 
szennyvízakna 
van 

 
Fűtésmód* 

 
Távfűtés, központi 
vagy szobánként 
villany- gáz-,  
olajfűtés 

 
Szobánként villany- 
gáz-, olajfűtés 

 
Szobánként fa-, 
szénfűtés 

 
Szobánként fa-, 
szénfűtés 

 
Egészségügyi 
helyiségek 

 
Fürdőszoba vagy 
zuhanyfülke, WC 

 
Zuhanyzófülke, WC 

 
Mosdókagyló, WC 

 
Mosdóhely, 
árnyékszék 

 
Konyha, főzőhely 

 
Konyha 

 
Konyha vagy 
főzőfülke 

 
Főzőfülke vagy 
étkezőkonyha 

 
Főzőfülke vagy 
lakókonyha 

 
Pihenőkert 

 
Kerti bútorral 

 
Kerti bútorral 

 
Kerti bútorral 

 
Kerti bútorral 

 
Parkolási lehetőség 
 

 
van 

 
van 

 
van 

 
van 

*Megjegyzés: A csak nyáron üzemelő vendégszobák fűtése nem előírás, de ajánlatos 
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3. tábla 
 

D - A sátorozóhely technikai alapkövetelményei 
 

 
 

Minősítés 
 
3  

napraforgós 
 

 
1  

napraforgós 

 
Komfortfokozatok 

 

 
Komfortos 

 
Komfort nélküli 

 
Terület (sátorozóhely) 
 

 
Pormentes 

 
Pormentes 

 
Vízellátás 

 
Ivóvíz minőségű vezetékes, 
hideg-meleg folyóvíz biztosítása 
ivásra, fürdésre 

 
Ivóvíz minőségű vizet biztosító 
kút, kerti csap, közkút, ivásra és 
fürdésre 

 
Csapadékvíz elvezetés 
 

 
Megoldott 

 
Megoldott 

 
Szennyvízelvezetés 

 
Közcsatorna vagy zárt 
szennyvízakna 

 
Szennyvízakna 

 
Hulladék(szemét) gyűjtés és 
szállítás 

 
Megoldott 

 
Megoldott 

 
Egészségügyi helyiségek 

 
Zuhanyzó, mosdó, WC 
távolsága a sátorozóhelytől 
legfeljebb 50 m; higiénikus 
kézszárítási lehetőség 
(papírtörlő vagy meleg 
levegővel szárítás) 

 
Mosdóhelyiség, árnyékszék 
távolsága a sátorozóhelytől 
legfeljebb 50 m; Higiénikus 
kézszárítási lehetőség 
(papírtörlő vagy meleg 
levegővel szárítás) 

 
Főzőhely 

 
Gáz- vagy szilárd tüzelésű 
főzőhely vagy a vendéglátó ház 
konyhája 

 
Tűzrakó hely vagy a vendéglátó 
ház konyhája 

 
Étkezőhely 

 
Tetővel fedett étkezőhely vagy 
a vendéglátó házában 

 
Sátor vagy a vendéglátó 
házában 

 
Parkolási lehetőség 

 
Van 

 
Van 

 
Egyéb 
 

 
Elektromos csatlakozó 

 

 
 
 



2. A szálláshely minősítés rendszere a falusi turizmusban 19

4. tábla 
 

A vendégszobák, üdülőlakások, üdülőházak (A-B-C) egészségügyi helyiségeinek 
berendezése, felszerelése 

 
 

Minősítés 
 
4  

napraforgós 
 

 
3  

napraforgós 

 
2  

napraforgós 

 
1  

napraforgós 

 
Komfortfokozat 

 

 
Összkomfortos 

 
Komfortos 

 
Félkomfortos 

 
Komfort nélküli 

 
Fürdőszoba, 
zuhanyzó vagy 
mosdóhelyiség 

 
Zuhanyzó/kád 
mosdó, szék 
törülközőtartó 
tükör, piperepolc 
tükörvilágítás 
dugaszolóaljzat 
kádelő 
ruhaszárító 

 
Zuhanyzó/kád 
mosdó, szék 
törülközőtartó 
tükör, piperepolc 
dugaszolóaljzat 
kádelő 
ruhaszárító 

 
Zuhanyzó mosdó,  
törülközőtartó 
tükör, piperepolc 
dugaszolóaljzat 
ruhaszárító 

 
Mosdóállvány 
mosdótál 
törülközőtartó 
tükör, tiszta 
vízhordó és 
szennyvizes 
vödör 

 
WC, árnyékszék 

 
Angol WC, WC 
papírtartó, WC 
kefe, fedeles eü. 
vödör  

 
Angol WC, WC 
papírtartó, WC 
kefe, fedeles eü. 
vödör  

 
Angol WC, WC 
papírtartó, WC 
kefe, fedeles eü. 
vödör  

 
Angol WC, WC 
papírtartó, fedeles 
eü. vödör  

 
 
 

5. tábla 
 

A sátorozóhelynél  (D)  a vendéglátó háza egészségügyi helyiségeinek berendezése, 
felszerelése 

 
minősítés 3 napraforgós 1 napraforgós 
Komfortfokozatok Komfortos Komfort nélküli 
Fürdőszoba, zuhanyozó vagy 
mosdóhelység 

Zuhanyozó/kád, mosdó, szék, 
törülközőtartó, tükör, 
piperepolc, dugaszolóaljzattal, 
kádelő, ruhaszárító 

Mosdóállvány, mosdótál, 
törülközőtartó, tükör, tiszta 
vízhordó és szennyvizes 
vödör 

WC, árnyékszék Angol WC, WC-papírtartó, WC 
kefe, fedeles eü. vödör 

Árnyékszék, WC –papírtartó, 
fedeles eü vödör 

Egészségügyi helységek Zuhanyozó, mosdó, WC Mosdóhelység, árnyékszék 
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6. tábla 
 

A vendégszobák, üdülőlakások, üdülőházak (A-B-C) konyhájának berendezése, felszerelése 
 

 
Minősítés 

 
4  

napraforgós 
 

 
3  

napraforgós 

 
2  

napraforgós 

 
1  

napraforgós 

 
Komfortfokozat 

 

 
Összkomfortos 

 
Komfortos 

 
Félkomfortos 

 
Komfort nélküli 

  
Asztal-székek   2 
medencés 
mosogató villany-
gáz tűzhely 
konyhaszekrény 
hűtőszekrény 
mikrohullámú sütő 

 
Asztal-székek   2 
medencés 
mosogató villany-
gáz tűzhely 
konyhaszekrény 
hűtőszekrény-
használat  

 
Asztal-székek   2 
medencés 
mosogató villany-
gáz v faszén 
tüzelésű tűzhely 
konyhaszekrény 
hűtőszekrény-
használat  
 

 
Asztal-székek   2 
medencés 
mosogatótál fa-
szén v PB-
tüzelésű tűzhely 
konyhaszekrény 

 
 
 

7. tábla 
A sátorozóhelynél  (D)  a vendéglátó háza konyhájának berendezése, felszerelése 

 
 

Minősítés 
 
3  

napraforgós 
 

 
1  

napraforgós 

 
Komfortfokozatok 

 

 
Komfortos 

 
Komfort nélküli 

 
Berendezés, felszerelés 

 
Asztal, székek, kétmedencés 
mosogató, villany-, gáztűzhely, 
konyhaszekrény, hűtőszekrény 
használat 
 

 
Asztal, székek, két mosogatótál, 
fa., szén- vagy PB –tüzelésű 
tűzhely, konyhaszekrény 

 
 

4. Bármely típusú szálláshely vendégszobáinak minimális berendezése és felszerelése 

Minden komfortfokozatban: 
- természetes világítás és szellőzés, 
- ágy éjjeliszekrénnyel vagy polccal, olvasólámpával, ágyelőszőnyeggel, 
- asztal és szék (a fekvőhely számának megfelelő), 
- ruhásszekrény, akasztós-polcos résszel, ruhaakasztókkal, 
- bőröndtároló, tükör dugaszolóaljzattal, papírkosár, 
- paplan vagy 2 takaró, párna (kis-, illetve nagy), lepedő, párna- és paplanhuzat, 
- függöny, sötétítő vagy zsalu, roló, 
- pohár, hamutartó. 
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Fekvőhely mérete: 
- egyszemélyes: 100x200 cm (minimum: 80x190), 
- kétszemélyes: 160x200 cm (minimum: 140x190), 
- ágybetét: egyrészes, huzattal bevont, legalább 10 cm magas. 
A pótágy az előbbieknél kisebb méretű fekvőhely. Összkomfortos kategóriában: 
Olvasósarok karosszékkel, asztallal, állólámpa vagy falikar, tv, hűtőszekrény. 

5. Bármely típusú szálláshely konyhájának minimális edény- és 
felszereléskészlete 

Étkezőedény: a vendégszámnak megfelelő. Lapos, mély és desszerttányér, üvegpoharak, 
üvegkancsó, porceláncsészék, csészealjak (4. ill. 3. napraforgó.) vagy bögrék (2 ill. 1 napraforgó), 
teáskanna, feketés készlet, rozsdamentes evőeszközök, tálalóedények, tálalóeszközök, kenyérkosár, 
cukor-, só- és paprikatartó, dugóhúzó, konzervnyitó, tálca, abrosz, szalvéta. 
 
Főzőedények és -eszközök: hibátlan és egységes fajtájú fazekak, lábasok, serpenyők, tepsik, 
tejeslábas, keverőtál, teafőző. Kenyér- és húsvágódeszka, sajtreszelő, szűrőkanál, fakanalak, 
konyhakések, habverő. Kávéfőző és kenyérpirító a 4 ill. 3 napraforgó esetén 
 
Vasalási kellékek: vasalódeszka és vasaló 
. 
Egyéb: mosogatókefe, törlőruhák, kéztörlő, fedeles és műanyag zsákkal bélelt szeméttartó, 
felmosóvödör és -ruha, seprű és szemétlapát. 
 
 
 

 

 


