
A PALÓC ÚT AJÁNLÁSÁVAL  

Védjegyhasználati kérelem és szálláshely adatlap 
                

 

I. Igénylő személyi és kapcsolattartási adatai: 

Név:  

 

 

Email cím:  

 

 

Telefon/ok:  

 

 

II. Minősíteni kívánt szálláshely adatai: 

Megnevezése:  

 

 

Címe :  

 

Szobák vagy apartmanok száma: 

 

 

Férőhelyek száma összesen: 

 

 

Működési engedély száma:  

 

 

Email címe:  

 

 

Telefonszáma:  

 

 

Weboldala:  

 

 

Jelenlegi minősítése: 

(csillag, napraforgó, korona) 

 

Szállás típusa: 

Szálloda – Panzió – Kemping – Üdülőház - Közösségi szálláshely - Egyéb szálláshely - Falusi szálláshely 

Típusa: vendégház,  lakrész;    vendégszoba     ( aláhúzással jelezni) 

Üzemelés időszaka: 

 

 

 
 

MINŐSÉGI NYILATKOZAT 

A védjegyet kizárólag olyan szolgáltatásokhoz kívánom használni, melyet a Palóc Út 

működési területén végzek.  

Aláírásommal igazolom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Kelt (helyszín, kérelem beadásának dátuma): ……………………………………………  

 

                                                                   …………………………………………………… 

Kérelmező aláírása 

 

Mellékletek:  

Fényképek 
Elismerések, minősítések, díjak, oklevelek másolatai 
Pontozó ívek (melyek a helyszíni minősítés során kerülnek kitöltésre) 
 

15 



Alapkövetelmények pontozása: (Maximum pontszám: 100. A szükséges minimum pontszám: 61 pont.) 

Minőségi pontszámok: rossz 0 ; gyenge 2; átlagos 3; jó 4; kiváló 5; az ettől eltérő pontozás a kérdésnél jelölve 

 

 

elérhető 

pont 

Elért 

pont 
Megjegyzés 

1. Homlokzat, 
állapot, külső megjelenés, környezetbe illeszkedés 
Plusz pont:  

• A térségre jellemző hagyományos parasztház 

• A szálláshely környezetében hagyományos stílusú építmények találhatók. 

5+2   

2. Falfelületek, festések 

 
5   

3. Burkolatok 

 
5   

4. Kárpitok, textíliák 

 
5   

5. Belső berendezés, kényelmi szint 5   

6. Zajvédő nyílászárók 
állapot, minőség, jó záródás, sötétítési képesség 

5   

7. Fűtés nincs: 0 pont 

van: 2 pont 
2   

8. Fűtési mód: különböző fűtési módok minősége: 0-4 pont 

környezetbarát megoldások alkalmazása (napelem, geotermikus, stb.) + 1 pont 
5   

9. Hulladékgyűjtés, elszállítás 
van: 2 pont 

szelektív: 4 pont 

4   

10. Parkolási lehetőség 
minősítés szempontjai: telken belül vagy kívül, burkolat megléte, minősége, 
állapota 

5   

11. Takarítás  
csak elutazáskor: 1 pont 

2-5 naponta: 3 pont 
minden nap 5 pont 

5   

12. Étkezési szolgáltatás 
önellátáshoz lehetőség és feltételek biztosítása: 1 pont 

hideg élelem/csomag készítése kérésre: 3 pont 
reggeliztetés kérésre megoldható: 4 pont 

félpanzió vagy teljes panzió kérésre megoldható: 5 pont 

5   

13. Étkező vagy társalgó, fedett terasz vagy más, közös étkezésre 

alkalmas tér 
van: 1 pont 

1   

14. Hűtőszekrény 
vendégeknek legalább egy közös: 1 pont 

vendégcsaládonként/lakrészenként: 2 pont 

szobánként: 3 pont 

3   

15. Konyha  
konyhahasználat házigazdával közös: 1 pont 

közös konyha külön a vendégek részére: 3 pont 
konyha apartmanonként/lakrészenként: 5 pont 

5   

16. Egészségügyi helyiségek 
Szobánként vagy lakrészenként fürdőszoba vagy zuhanyfülke és WC 

5   

17. Fürdőszoba vagy zuhanyzó felszerelése 5   

18. Törölköző biztosítása 
       értékelési szempontok: darabszám (fürdő és kéztörlő), csere gyakorisága  

5   

19. WC felszerelése 

 
5   

20. Szoba felszerelése (Természetes világítás és szellőzés; a férőhelyeknek 

megfelelő számú, méretű és minőségű ágy; éjjeli szekrény, olvasólámpa, 

asztal, szék, ruhásszekrény akasztós-polcos résszel, ruhaakasztókkal, 

dugaszoló alj, paplan v. takaró, párna, lepedő, párna-és paplanhuzat, 
függöny, sötétítő. 

7   

21. TV távirányítóval, szobánként, 
(apartmanonként, műholdas, vagy kábel, idegen nyelvű adások) 

3   

22. Légkondicionálás vagy hőszigetelés, árnyékolás 3   

ÖSSZES PONT: 100   



 
Kiegészítő szolgáltatások pontrendszere: 

Elérhető pontszám 350 pont 

Védnöki tábla elnyeréséhez szükséges minimum pontszám: 

210 pont 

 

Elérhető 

pont 

 

Elért pont  

 

Megjegyzés 

1. Jó megközelíthetőség (jó minőségű út, közvilágítás) 3   

2. Útmutató, ismertető vagy a szálláshely megtalálását segítő 

más tábla vagy táblák   

3   

3. Transzfer-szolgáltatás lehetősége (vasútállomásról, más 

célponthoz) 

3   

4. SZÉP Kártya elfogadás 5   

5. Üzemeltető legmagasabb szakmai képzettsége 
- Felsőfokú turisztikai, vendéglátóipari végzettség – 5 pont 

- Érettségi + Vendéglátóipari végzettség – 4 pont  

- OKJ-s végzettség – 3 pont  
- Szakács vagy egyéb vendéglátóipari szakmunkás végzettség – 2 pont 

- Mezőgazdasági végzettség – 1 pont 

5   

6. Internet  
- WiFi, mobil internet - 5 pont 
- vezetékes internet az összes szobában – 4 pont 

- vezetékes internet néhány szobában – 3 pont 

- ingyenes internet elérés a ház környékén , gyalogosan elérhető távolságban 
(pl. Teleház, e-pont, könyvtár)  – 2 pont 

- fizetős internet elérés a ház környékén, gyalogosan elérhető távolságban  

(posta, kávézó, egyéb)  – 1 pont 
- nincs internet hozzáférés – 0 pont 

5   

7. Közös erkély vagy terasz 7   

8. Saját prospektus, kiadvány, szórólap, színes névjegykártya 

vagy más nyomtatott reklámanyag 

2   

9. Saját weboldal 4   

10. Ismeretterjesztő könyvek, prospektusok, térképek, 

programajánlás a vendégeknek rendelkezésre áll 

3   

11. Palóc Út prospektus, aktuális programjairól tájékoztatás 5   

12. Szakmai szervezeti tagság  5   

13. Tároló helyiség rendelkezésre bocsátása (vendég 

horgászfelszerelése, kerékpárja stb. tárolására) 

5   

14. Háziállat vihető 3   

Gasztronómia -  - 

15. Tájjellegű ételek, italok, helyi termékek kínálata 

(vendégasztal) vagy készítésének lehetősége rendelkezésre áll 

20   

16. Kemence 10   

17. Szabad téri sütő-főző hely 
       csak tűzrakóhely (nyársalás, bográcsolás) 10 pont 

         tűzrakóhely, bogrács és grill, tárcsa, egyéb 15 pont 

15   

Gyermekbarát szolgáltatások -  - 

18. Gyermekágy és etetőszék igénylése lehetséges 6   

19. Játszó udvar és szabadtéri (kerti) játékok gyerekeknek 10   

20. Beltéri (szobai) játékok (kártya, játékok, mesekönyv) 10   

Tanya vagy bio gazdaság, gyümölcsöskert -  - 

21. Háziállat és/vagy haszonállatok tartása, bemutatása, 

állatsimogatás  

       kutya vagy macska 10 pont 

       kutya, macska, egyéb házi vagy haszonállat 15 pont 

15   

22. Gyümölcsöskert, konyhakert, virágoskert, virágágyás 10   

23. Falusi élethez és agrár munkakultúrához kapcsolódó 

tevékenységek bemutatása a háznál (szüretelés, állatgondozás, 

aratás, kaszálás stb.) és/vagy ilyen programok ajánlása, 

szervezése másokkal közösen a környéken 

20   

Egyéb konyhai gépek -  - 

24. Mosogatógép 2   

25. Mikrohullámú sütő 5   

26. Kávéfőző 5   

27. Vízforraló, teafőző  5   

Szabadtéri sporteszközök és játékok -  - 

28. Tollaslabda 5   



29. Kosárlabda  5   

30. További eszközök esetén (íjászkodás, frízbi stb.) 5   

Vidéki-falusi aktív turizmushoz kapcsolódó eszközök, 

tevékenységek 

-  - 

31. Saját programszervezés, együttműködő szolgáltatók ajánlása 5   

32. Kerékpárkölcsönzés (bérleti díjjal) vagy kerékpárhasználat 

(ingyenes) biztosítása 

10   

33. Kerékpáros túraútvonalak ajánlása, esetleg kerékpáros 

túravezetés 

10   

34. Néptánc, tanösvény, állatmegfigyelés, barlangászat, 

ásványgyűjtés, csónakázás, horgászat, stb. 

5   

35. Lovaglási lehetőség, lovas szolgáltatások biztosítása  10   

36. Szakképzett túravezetés biztosítása igény esetén megoldható 5   

Relaxációs eszközök -  - 

37. Pihenőkert, pihenőudvar 10   

38. Kerti játékok felnőtteknek (lengőteke, pingpongasztal, stb.)  6   

39. Napozóágyak, nyugágyak 5   

40. Fedett kerti pihenő, filagória megfelelő mennyiségű és 

minőségű bútorzattal 

10   

41. Szauna (infraszauna vagy hagyományos) 5   

42. Fürdő, pancsoló medence  10   

Egyéb szolgáltatások -  - 

43. Energia és víztakarékos eszközök, gépek, technológiák 

használata 

10   

44. Tájegységre jellemző falusi szobaberendezés, dekoráció és 

díszítőelemek 

10   

45. Néprajzi házi gyűjtemény bemutatása 5   

46. Mosógép 3   

47. Ruhaszárító 5   

48. Vasalódeszka+vasaló 3   

49. Mozgássérülteket fogadó szoba és fürdőszoba, 

akadálymentesítés 

5   

50. Házi könyvtár (15-20 kötetből álló)  2   

51. Legalább egy idegen nyelv ismerete  10   

52. ÖSSZPONTSZÁM: 353   

 
A minősítéshez szükséges pályázói nyilatkozatok: 

• Az Igénylő ismeri a 239/2009.sz. Kormányrendeletben a szálláshelyekre vonatkozó előírásokat és azok 

követelményeinek szálláshelye megfelel. 

• Vállalja a minősítési rendszer Működési Szabályzatában a használókra előírt valamennyi kötelezettséget 

és az ezzel járó költségeket. 

• Tudomásul veszi, hogy a védjegyhasználat 2 évre szól, majd évente ismét meg lehet igényelni. 

• Biztosítja, hogy a minősítés elvégzéséhez szükséges helyszíni bejárást a Minősítők akadálytalanul 

elvégezhessék. 

• Hozzájárul ahhoz, hogy adatait a minősítési rendszer által előírt feladatok elvégzéséhez szükséges 

mértékben és célokra felhasználják. 

Csatolandó dokumentumok: Működési engedély másolata 

 

Helyszíni minősítés időpontja: 2019. ………………………. 

 

 

Igénylő aláírása:…………………………………………………… 

 

 

 

Minősítő aláírása:…………………………………………………….. 

 

 


