KEMPINGMINŐSÍTÉS
Terület alapadatok

m2

Kemping teljes területe
Ebből a kizárólag kempingezésre szolgáló terület (parcellák és nem parcellázott
kempinghelyek)
Üdülőházakhoz kapcsolódó terület (ház, terasz, parkoló, előkert)
Mobilházakhoz kapcsolódó terület (ház, terasz, parkoló, előkert)

Lakóegység alapadatok
Komfortos parcellák száma (víz- és szürkevíz csatlakozással) db
Nem komfortos parcellák száma db
Nem parcellázott helyek száma db
Összes kemping lakóegység db
Mobilházak saját fürdőszobával db
Mobilházak fürdőszoba nélkül db
Üdülőházak fürdőszobával db
Üdülőházak fürdőszoba nélkül db
Összes mobilház és üdülőház db
Összes lakóegység db

Vizesblokk alapadatok
1.sz. vizesblokk
2.sz. vizesblokk
3.sz. vizesblokk
4.sz. vizesblokk
5.sz. vizesblokk
Összesen

Összes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Vizesblokkot igényel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kiszolgált
lakóegységek db
0
0
0
0
0
0

Az egyes kategóriák jellemzői:
1* Egyszerű – egyszerű berendezés, illetve összbenyomás
2* Praktikus – jó minőségű, praktikus berendezések és felszerelések, jó összbenyomás
3* Kényelmes – a berendezések, felszerelések jobb minőségűek, illetve az összbenyomás pozitív
4* Első osztályú – az összbenyomás és a berendezések emelt kényelmi színvonalúak, gondozottak, jó minőségűek
5* Prémium – mind a berendezések, felszerelések mind az összbenyomás prémium minőséget, magas színvonalú kényelmet biztosítanak
A tiszta és higiénikus körülmények minden kategória alapfeltételét képezik.

Éertékelés 0-5 pontig 1*
1 pont 5* 5 pont

1. értékelési csoport - RECEPCIÓ ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
1.1. A recepció berendezése, mérete és szolgáltatásai.
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A szálláshely "kemping" típusú szálláshely üzemeltetési/működési engedéllyel rendelkezik.

0

0

Tisztaság, működőképesség és karbantartás minimum elvárás minden tekintetben.
A recepció szolgáltatásaihoz külön helyiség nem áll rendelkezésre, a személyzet más
feladatkört is elláthat, a recepción elsősegélyláda elérhető.
A recepció egy önálló helyiség alapvető szolgáltatásokkal.
Recepciós helyiség pulttal, opcionálisan étteremmel vagy árusítással kombinálva.
Recepciós helyiség polcokkal, információs felületekkel, prospektusokkal.
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A recepció a kemping nagyságának és az exkluzív besorolásának megfelelő méretű.
Színvonalasan berendezett polcokkal, információs felületekkel, ülőalkalmatosságokkal.
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1.2. A kemping telefonos és emailes elérhetősége egész évben biztosított.
A szezonban legalább 60 napon át 24 órás elérhetőség telefonon biztosított.
A szezonban legalább 60 napon át 24 órás elérhetőség telefonon biztosított, továbbá a
meghatározott érkezési és elutazási időben személyzet jelen van.
A szezonban legalább 60 napon át a recepció legalább napi 6 órán át elérhető, amely
magába foglalja a elsődleges érkezési és elutazási időszakot.
A szezonban legalább 60 napon át a recepció legalább napi 8 órán keresztül elérhető.
A szezonban legalább 60 napon át a recepció legalább napi 12 órán keresztül elérhető.
1.3. A bejárat, valamint a beléptetés ellenőrzése.
Nincs ellenőrzés.
Biztonságosan körülzárt terület, lehetőség a behajtás lezárására.
A szezonban manuális sorompó.
A recepcióról vagy portásfülkéből ellenőrizhető sorompó.

****
*****

Kártyával, kulccsal vagy egyéb eszközzel működtetett beléptető rendszer vagy sorompó.

*****

1.4. Éjszakai őrzés, felügyelet, elérhetőség szükség esetén.
Csengő vagy kaputelefon.
Felügyelő személyzet vagy az üzemeltető helyben lakik.
A szezonban éjszakánként egy alkalommal ellenőrzés.
A szezonban éjszakánként két alkalommal ellenőrzés.
Éjjeliőr rendszeres ellenőrzéssel, legalább két körjárat éjszakánként.
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1.5. Kapcsolat és helyfoglalás.
Kapcsolatfelvétel és foglalás megvalósítható emailben vagy telefonon.
Kapcsolatfelvétel és foglalás megvalósítható emailben, valamint nyitvatartási időben
telefonon.
Kapcsolatfelvétel és foglalás megvalósítható emailben, valamint nyitvatartási időben
telefonon továbbá aktuális információkkal feltöltött saját és/vagy közvetítő honlap segíti az
információszerzést a kempingről.
Kapcsolatfelvétel és foglalás megvalósítható emailben, valamint nyitvatartási időben
telefonon. Kétnyelvű saját és/vagy közvetítő honlap, aktuális információkkal és valóságnak
megfelelő fotókkal és tartalommal a kempingről és elhelyezkedéséről. Az értékesítő
legalább egy idegen nyelven beszél.
Kapcsolatfelvétel és foglalás megvalósítható emailben, valamint nyitvatartási időben
telefonon. Foglalási lehetőséget biztosító kétnyelvű saját és/vagy közvetítő honlap, aktuális
információkkal és valóságnak megfelelő fotókkal és tartalommal a kempingről és
elhelyezkedéséről. Az értékesítő legalább két idegen nyelven beszél.
1.6. Internet és W-LAN elérés
Nincs elérés.
Számítógép interneteléréssel a recepción a vendégek számára.
W-LAN közös helyiségben és környezetében.
W-LAN a parcellák 50%-án elérhető.
W-LAN az egész területen elérhető, a recepción szkenner, nyomtató áll a vendégek
rendelkezésére.
1.7. Információs anyagok a kempingről, idegennyelv-ismeret a recepciónál.
Nincs.
Információ a kempingről.
Információ a kempingről magyarul és egy idegen nyelven, a személyzet legalább egy
idegen nyelven beszél.
Információ a kempingről, turisztikai anyagok két idegen nyelven elérhetőek, a személyzet
legalább egy idegen nyelven beszél.
Információ a kempingről, turisztikai anyagok minimum két idegen nyelven elérhetőek, a
személyzet legalább két idegen nyelven beszél.
1.8. Turistainformáció, vendégtájékoztatás.
Nincs tájékoztatás, csak információs anyagok.
Szóbeli tájékoztatás, prospektusok.
Továbbá összeállítás a környékbeli látnivalókról és aktuális eseményekről.
Továbbá kérésre információ beszerzése. A kemping beszerzi külső szolgáltatók ajánlatait és
megszervezi a vendégek részvételét ezeken a programokon.
Továbbá egyéni tanácsadás, emellett a kemping programokat szervez és ezeket
elsősorban saját vendégeinek ajánlja.
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1.9. Élelmiszer-eladás.
Nem elérhető.
Árusítás a kemping közelében, gyalog elérhető 1000 m-en belül.
Árusítás/ vásárlási lehetőség, megrendelésre.
Kioszk alapvető élelmiszerkínálattal a kemping területén vagy gyalog elérhető 500 m-en
belül.
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Kioszk bővebb élelmiszerkínálattal kemping területén vagy gyalog elérhető 500 m-en belül.

****

Élelmiszerüzlet a kemping területén vagy gyalog elérhető 500 m-en belül.
1.10. Vendéglátás.
Ételrendelés.
Büfé a kemping területén vagy gyalog elérhető 500 m-en belül.
Büfé a kemping területén, ahol reggeli, ebéd és vacsora is elérhető.
Étterem a kemping területén vagy gyalog elérhető 500 m-en belül, ahol reggeli, ebéd és
vacsora is elérhető.

*****

Többféle vendéglátóhely a kempig területén vagy gyalog elérhető 500 m-en belül, hosszú
nyitvatartási idő szünnap nélkül a főszezonban; reggeli, ebéd és vacsora is elérhető.
1.11. Hulladék elszállítás.
Hulladékgyűjtő hely.
Hulladékgyűjtő hely, egyszerű szelektálással.
Hulladékgyűjtő hely, a helyi előírásoknak megfelelő szelektív hulladékgyűjtés.
Hulladékgyűjtő állomás, a helyi előírásoknak megfelelő szelektív hulladékgyűjtés, útmutató
a hulladékgyűjtőhöz.
Szelektív hulladékgyűjtés, rendezett – vendégtértől esztétikusan elhatárolt - állomás,
piktogramok, jelzések a hulladék kezelésre az állomáson, szelektív környezeti
tehermentesítés, a környéken lakók számára nincs szennyezőanyag kibocsátás, szilárd
burkolat a szivárgás megakadályozására, hulladékprés használatakor a folyadékok
megfelelő eltávolítása.
1.12. Sport- és szabadidős szolgáltatások.
1 km-en belül legalább 1 szabadidős sportolási lehetőség.
Legalább 1 szabadidős sportolási lehetőség biztosított kempingen belül.
Legalább 2 szabadidős sportolási lehetőség biztosított kempingen belül.
Legalább 2 szabadidős sportolási lehetőség biztosított a kempingen belül, továbbá
legalább 1 sportlétesítmény és sporteszköz kölcsönzés a kempingben.
Kiváló minőségű, változatos sportolási lehetőségek.
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1.13. Kül- és beltéri játszótér.
Játszófelület, 2 egyszerű játszótéri elem.
Legalább 3 játszótéri elem.
Legalább 6 játszótéri elem.
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Karbantartott játszótér legalább 8 játszótéri elemmel (különböző korcsoportok számára).

****

Karbantartott és a 21. századi elvárásoknak megfelelő minőségű játszótér vagy fedett
játszóház legalább 10, változatos játszótéri elemmel (különböző korcsoportok számára),
tiszta, ápolt, szépen parkosított környezetben.

*****

1.14. Medence, strand, wellness-szolgáltatások.

O

Egyszerű fürdőhely közvetlenül a kempingben, vagy gyalogtávolságon belül (1000 m)
elérhető.

*

Strand vagy medence a kempingben, vagy gyalogtávolságon belül (1000 m) elérhető.

**

Strand vagy medence a kemping területén.
Strand vagy medence a kemping területén valamint legalább 1 wellness-szolgáltatás.
Strand vagy medence a kemping területén széleskörű felszereltséggel, 21. századi minőségi
elvárásokank megfelelő színvonalon, változatos wellness-szolgáltatásokkal.
1.15. Animáció.
Alkalmanként programok biztosítása.
Animációs program minimum 2 óra/nap, heti minimum 2 alkalommal.
Napi legalább 2 program, heti minimum 3 napon keresztül.
Napi legalább 2 program, heti minimum 4 napon keresztül.
Változatos szervezett programok minőségi környezetben heti 6 napon keresztül, színpad
biztosított. Kéthetente legalább 1 alkalommal külső fellépők nyújtanak szórakoztató
programot.
1.16. Egyéb szolgáltatások.
Legalább 2 szolgáltatás.
Legalább 4 szolgáltatás.
Legalább 6 szolgáltatás.
Legalább 8 szolgáltatás.
Legalább 10, a kemping jellegének megfelelő, változatos szolgáltatás.
Értékelt szempontok száma
Összpontszám

Átlag pontszám
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Értékelés 0-tól 5 pontig

2. értékelési csoport - Épületek, berendezések, szaniterek
1. vizesblokk
lakóegység

100 egységként, épületenként külön-külön értékelve
2.1. Az épület és a berendezések műszaki állapota.
Alapvetően rendben.
Megfelelő állapotok.
Első osztályú állapotok.
Újszerű és /vagy kitűnő állapotok.
2.2. A vizes helyiségek falcsempézésének minimális magassága.
Nem csempézett illetve nyers falak.
1,20 m csempézett vagy egyenértékű anyaggal borított.
1,40 m csempézett vagy egyenértékű anyaggal borított.
1,60 m csempézett vagy egyenértékű anyaggal borított, első osztályú anyaghasználat és
kivitelezés.
1,80 m csempézett vagy egyenértékű anyaggal borított, exkluzív anyaghasználat és
kivitelezés.
2.3. A padló burkolata.
Szilárd padló.
Szilárd padló, a zuhanyokban csúszásmentes kivitelben.
Padlócsempével vagy egyenértékű anyaggal.
Magas minőségű.
Exkluzív minőség, összhang a padlóburkolat és falicsempe között.
2.4. Meleg vizes mosdók és mosdófülkék száma az épületekben, nemenként elkülönített
elhelyezéssel.
7 darab.
8 darab.
10 darab, lerakóhely, tükör, törölközőtartó, kétágú ruhaakasztó.
11 darab magas minőség, a mosdó külső szélessége legalább 60 cm, a másik mosdótól való
távolság legalább 30 cm vagy belső szélesség legalább 50 cm és a másik mosdótól való
távolság a belső mérettől legalább 40 cm. Egykezes keverőcsap, lerakóhely, nagyméretű
tükör, törölközőtartó, konnektor; kétágú ruhaakasztó.
12 darab exkluzív minőség, illetve a 4* nál felsorol további eszközök.
2.5. Belülről zárható mosdófülkék (a 2.4. pont alatti darabszámból)
Nem elérhető.
1 darab.
2 darab, lerakóhely, tükör, törölközőtartó, kétágú ruhaakasztó.
3 darab, magas minőség, külső mosdószélesség legalább 60 cm, vagy belső szélesség 50
cm, egykezes keverőcsap, tükör, törölközőtartó, ruhaakasztó, konnektor, fülke méret
90x140 cm alapterületű; kétágú ruhaakasztó.
3 darab, exkluzív minőség, fülke méret 100x150 cm alapterületű.

2. vizesblokk
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további vizesblokkok
lakóegység
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2.6. Melegvizes zuhanyozó fülkék az épületekben.
2 db, függönnyel.
4 db függönnyel, a fülkék alapterülete legalább 90x150 cm.
5 db függönnyel, a fülkék alapterülete legalább 90x180 cm, vagy hasonló alapterület,
kétágú ruhaakasztó.
6 db, legalább 25 cm fröccsenésvédelem, 90x180 cm alapterület, egykezes keverőcsap,
egyedi lefolyó, ruhaakasztó, lerakóhely, szappan-sampon adagoló; kétágú ruhaakasztó
megléte.
7 db, legalább 40 cm fröccsenésvédelem, 90x200cm alapterület; leülési lehetőség.

A

*
**
***

1-től-5-ig

1-től-5-ig

1-től-5-ig

1-től-5-ig

1-től-5-ig

1-től-5-ig

1-től-5-ig

1-től-5-ig

1-től-5-ig

1-től-5-ig

1-től-5-ig

1-től-5-ig

1-től-5-ig

1-től-5-ig

****
*****

2.7. Légállapot, világítás a férfi mosdókban és zuhanyozókban.
Egyszerű.

A

Praktikus, különösebb követelmények nélkül.

**

Elégséges szellőzés, világítás.
Jó légállapot, jó világítás, elégséges természetes fény, elszívás.
Kiváló légállapot, nagyon jó világítás, elégséges természetes fény, alacsony belmagasság
esetén (3 m alatt) az egyes fülkék felett villanyvilágítás, egyedi szellőzés, szabályozható
elszívással vagy más hatásos műszaki megoldás.
2.8. Légállapot, világítás a női mosdókban és zuhanyozókban.
Egyszerű.
Praktikus, különösebb követelmények nélkül.
Elégséges szellőzés, világítás.
Jó légállapot, jó világítás, elégséges természetes fény, elszívás.
Kiváló légállapot, nagyon jó világítás, elégséges természetes fény, alacsony belmagasság
esetén (3 m alatt) az egyes fülkék felett villanyvilágítás, egyedi szellőzés, szabályozható
elszívással vagy más hatásos műszaki megoldás.
2.9. Női WC-k száma és felszereltsége.
3 darab, kézmosó és WC-papír az előtérben.
4 darab, ruhaakasztó a fülkében, kézmosó és WC-papír az előtérben.
5 darab, ruhaakasztó a fülkében, kézmosó és szappanadagoló, WC-papír és egészségügyi
tasak az előtérben.
6 darab, kézmosó és szappanadagoló az előtérben, ruhaakasztó, WC-papír és egészségügyi
tasak a fülkében, legalább 90x150 cm fülkeméret.
6 db, kiváló minőségű, kézmosó, szappanadagoló és elektromos kézszárító vagy
papírtörölköző az előtérben, ruhaakasztó, WC-papír, egészségügyi tasak és
fertőtlenítőeszköz a fülkében, legalább 90x150 cm fülkeméret.
2.10. Légállapot, világítás a női WC-kben.
Egyszerű.
Praktikus, különösebb követelmények nélkül.
Elégséges szellőzés, világítás.
Jó légállapot, jó világítás, elégséges természetes fény, elszívás.
Kiváló légállapot, nagyon jó világítás, elégséges természetes fény, alacsony belmagasság
esetén (3 m alatt) az egyes fülkék felett villanyvilágítás, egyedi szellőzés, szabályozható
elszívással vagy más hatásos műszaki megoldás.
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2.11. Férfi WC-k száma és felszereltsége.
2 darab, kézmosó és WC-papír az előtérben.
2 darab, ruhaakasztó a fülkében, kézmosó és WC-papír az előtérben.
3 darab, ruhaakasztó a fülkében, kézmosó, szappanadagoló és WC-papír az előtérben.
4 darab, kézmosó és szappanadagoló az előtérben, ruhaakasztó és WC-papír a fülkében,
legalább 90x150 cm vagy hasonló fülkeméret.
4 darab, kiváló minőségű, kézmosó, szappanadagoló és elektromos kézszárító vagy
papírtörölköző az előtérben, ruhaakasztó, WC-papír és fertőtlenítőeszköz a fülkében,
legalább 90x150 cm vagy hasonló fülkeméret.
2.12. Piszoárok száma.
Piszoár-vályú.
2 darab piszoár.
3 darab piszoár.
3 darab piszoár automata öblítéssel vagy víznélküli piszoár (egyenértékű az automata
öblítéssel), közöttük elválasztó.
3 darab, kiváló minőségű piszoár automatikus öblítéssel, vagy víznélküli (egyenértékű az
automatikus öblítéssel), a piszoárok közötti távolság legalább 80 cm, esetleg külön helyiség
a WC területén.
2.13. Légállapot, világítás a férfi WC-kben.
Egyszerű.
Praktikus, különösebb követelmények nélkül.
Elégséges szellőzés, világítás.
Jó légállapot, jó világítás, elégséges természetes fény, elszívás.
Kiváló légállapot, nagyon jó világítás, elégséges természetes fény, alacsony belmagasság
esetén (3 m alatt) az egyes fülkék felett villanyvilágítás, egyedi szellőzés, szabályozható
elszívással vagy más hatásos műszaki megoldás.
2.14. Gyerek szaniter
Gyereknek alkalmas WC és mosdó; állandó melegvíz ellátás.
Gyereknek alkalmas WC és mosdó; állandó melegvíz ellátás; csecsemőfürdőkád,
törölközőtartó, tükör, lerakó polc megfelelő méretű külön helyiségben.
Gyereknek alkalmas WC és mosdó; állandó melegvíz ellátás; csecsemőfürdőkád,
törölközőtartó, tükör, lerakó polc megfelelő méretű külön helyiségben , továbbá zuhany;
pelenkázó; a pelenkázó környékének fűtését lehetővé tévő eszköz (pl. infralámpa,
hősugárzó, radiátor, stb.).
Gyereknek alkalmas WC és mosdó; állandó melegvíz ellátás; csecsemőfürdőkád,
törölközőtartó, tükör, lerakó polc megfelelő méretű külön helyiségben , továbbá zuhany;
pelenkázó; a pelenkázó környékének fűtését lehetővé tévő eszköz (pl. infralámpa,
hősugárzó, radiátor, stb.). Mindezek színvonala és kivitelezése exkluzív.
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2.15. Mosatási lehetőség fedett helyiségben meleg víz csatlakozással, és/vagy mosógép.

A

Egy mosómedence a kemping egészében.
Egy mosómedence, centrifuga, használati útasítás; 1 mosógép, könnyen kezelhető,
használati utasítás, jó műszaki állapot.
Két mosómedence, centrifuga, használati utasítás, 1 mosógép, könnyen kezelhető,
használati utasítás, jó műszaki állapot, tiszta helyiség.
Két mosómedence, legalább 2 mosógép, könnyen kezelhető, használati utasítás, jó
műszaki állapot, tiszta helyiség.
Mint 4*, magas színvonalon vagy mosatási lehetőség.
2.16. Ruhaszárítók száma.
Egy szárító állvány.
Két szárító állvány.
Három szárító állvány.
Két szárító állvány, legalább egy jó minőségű szárítógép, jó műszaki állapotban.
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2.17. Mosogató medence fedett helyiségben külön meleg víz csatlakozással, mosogatógép.
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Egy mosogató.
Egy dupla medencés mosogató.
Két dupla medencés mosogató.
Két dupla medencés mosogató, csepegtetővel.
Három dupla medencés mosogató csepegtetővel, jó minőségű, fedett helyen, a tálca
szélessége a csöpögtetővel legalább 90 cm vagy mosogatógép.
2.18. Főzési lehetőség fedett helyiségben.
Egy főzőlap.
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Legalább két főzőlap, könnyen kezelhető; mikrohullámú sütő; igényes konyhai épített
környezet; minden eszközhöz használati utasítás.
Legalább két jó minőségű főzőlap; mikrohullámú sütő; cumisüveg melegítő, igényes
konyhai épített környezet; minden eszközhöz használati utasítás.
Legalább 2 magas színvonalú főzőlap, mikrohullámú sütő vagy sütő; cumisüveg-melegítő;
prémium konyhai épített környezet; minden eszközhöz használati utasítás.
2.19. Akadálymentesített szaniter berendezések, legalább egy zuhany, mosdó, WC –
elérhető a kempingben.
Nem elérhető.
Legalább 85 cm széles ajtók.
A szaniter területen belül legalább egy WC és egy fürdő akadálymentesített.
OTÉK szerint nemektől független bejárat, speciális mosdókagyló, ülő zuhany, állítható vagy
a mosdószint felett legalább 100 cm tükör, vészjelzési lehetőség.
Ugyan az, mint a 4*, nagyvonalú kiképzéssel, zárható ajtókkal.
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Legalább két jó minőségű szárítógép, jó műszaki állapotban, könnyen kezelhető, használati
utasítás, a helyiség jó szellőzése, a szárító- és mosógépek praktikus elhelyezése.

Két főzőlap, könnyen kezelhető; mikrohullámú sütő; minden eszközhöz használati utasítás.
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2.20. A hordozható (kémiai) WC-k ürítése a kemping területén.
Egy kiöntő a WC-ben.
Egyszerű kiöntő vízcsatlakozással.
Kiöntő, locsoló tömlővel (slag), csempézett vagy hasonló burkolat.
Kiöntőhely 200 kemping lakóegységenként (amelyek nem rendelkeznek közvetlen
ürítéssel), slaggal, padlólefolyással, csempézett vagy hasonló felület, automatikus
tartályürítés.
Ugyanaz mint 4*, külön helyiség vagy tartályürítés fedett helyen.
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Értékelt szempontok száma
Összpontszám

Átlag pontszám

3. értékelési csoport - KEMPINGHELYEK, PARCELLÁK
3.1. Egy lakóegységre (területegységre) eső bruttó terület.
80 m2 bruttó alatt.
80 m2 bruttó.
100 m2 bruttó.
120 m2 bruttó.
200 m2 bruttó.
3.2. Nettó-terület: átlagos kempinghely méret
40-60 m2 nettó.
60 m2 nettó.
70 m2 nettó.
80 m2 nettó.
90 m2 nettó.
100 m2 nettó.
3.3. A kemping felügyeletébe tartozó parkolóhelyek.
Parkolóhely nem áll rendelkezésre.
Csak késői érkezőknek.
A parcellák 1%-ának.
A parcellák 2%-ának.
A parcellák 3%-ának.
3.4. Ha a kempinghely gépkocsi nélküli, 10 m2 parkoló hely biztosítása.
Bárhol a kemping területén.
A kemping bejáratánál.
Elkülönített, bekerített.
Parcella csoportokhoz rendelt.
Ésszerű helyen, nagyvonalú, közlekedést nem zavaró. A parkolóhelyek száma megegyezik a
parcellák számával.

Kemping önminősítése
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3.5. Elektromos csatlakozás, sátorhelyeken kívül.
Nem áll rendelkezésre.
Parcellák 50%-a.
Parcellák 70%-a.
Parcellák 90%-a.
Minden parcella.
3.6. Áramfelvétel (Amper) áramvételi helyenként (dugaljanként) a kempinghelyeken.
Nem lehetséges.
4 A.
6 A (parcellák 75%-a).
10 A (parcellák 75%-a).
16 A (parcellák 50%-a), 10 A (minden további parcella).
3.7. Lakóautó szennyvízleeresztő.
Nem lehetséges.
Leeresztés szagelzáróval.
Rögzített leeresztő szagelzáróval. Csatlakozás gumicsővel az öblítő vízhez.
Rögzített leeresztő szagelzáróval. Csatlakozás gumicsővel az öblítő vízhez. 2. Ivóvíz
csatlakozási lehetőség a lakókocsi tartály feltöltéséhez.
A fentiekhez hasonló követelmények, szilárd, minőségi keményburkolattal burkolt helyen a
magas szintű higiéniai követelmények teljesítése érdekében.
3.8. Lehetőség víz és szürkevíz csatlakozásra a kempinghelyen karavánok és lakókocsik
részére.
A víz- és szürkevízcsatlakozással rendelkező parcellák száma 0, vagy 5% alatti.
A parcellák 5 %-a rendelkezik víz és szürkevíz csatlakozással.
A parcellák 10%-a rendelkezik víz és sszürkevíz csatlakozással.
A parcellák 20%-a rendelkezik víz és szürkevíz csatlakozással.
A parcellák 30 %-a rendelkezik víz és szürkevíz csatlakozással.
A parcellák 50 %-a rendelkezik víz és szürkevíz csatlakozással.
3.9. A kemping általános kertészeti képe, környezeti megjelenése.
Pormentes terület, gondozott növényzet.
Gondozott sövények, cserepes virágok, helyenként fák.
Rendezett zöldfelületek, árnyékot adó fák, évelők.
Rendezett park, árnyékot adó fák, évelők, egynyári virágos növények.
Ugyanaz mint a 4*, kifejezetten magas színvonalú parkosítással és kertépítészeti
megoldásokkal.
3.10. A kempinghelyek elrendezése, tagolási intézkedések.
Nem tagolt.
Útvonalak, kempinghelyek és szabad területek kijelöltek.
Számozott parcellák.
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3.11. Kempinghelyek (nem parcellázott helyek) csoportok részére.
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Csoportképzés, a parcellák egymástól növényzettel, vagy más esztétikus módon vannak elválasztva.
Ugyanaz mint a 4*, kiegészítve parkosított területekkel.
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Kialakítva.

*

Részben elektromos csatlakozás áll rendelkezésre.

**

Közepes felszereltség, tűzrakóhely, elektromos csatlakozás.
Emelt szintű felszereltség, tűzrakóhely, ülőpadok, csoportok számára megfelelő számú
elektromos csatlakozás.
Magas szintű felszereltség, grillező, ülőhelyek, asztalok, csoportok számára megfelelő
számú elektromos csatlakozás.
3.12. Főútvonalak borítása.
Földút.
Kavics, sóder.
Pormentesített keverék.
Szilárd felület (beton, aszfalt, kövezet) kivéve, ha ellentétesek törvényi előírásokkal,
keskeny szegély (az út és a kempinghelyek közötti sáv).
Szilárd felület (beton, aszfalt, kövezet) kivéve, ha ellentétesek törvényi előírásokkal, széles
szegély (az út és a kempinghelyek közötti sáv).
3.13. A kempinghelyek, utak és berendezések általános állapota, tisztasága és a kemping
kivilágítottsága.
Elégséges.
Kielégítő, a legfontosabb ellátó helyek jól kivilágítva.
Megfelelő, a legfontosabb ellátó helyek és a főútvonalak kivilágítva.
Jó, a legfontosabb ellátó helyek és a főútvonalak jól kivilágítva.
Nagyon jó, kidolgozott világítási koncepció a kempingben, beleértve a
világítóberendezések megfelelő optikáját.
Értékelt szempontok száma
Összpontszám
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Kemping összesen minden kritériumra

Kemping önminősítése

Értékelt szempontok száma
Összpontszám

Átlag pontszám
Magyarázat:
ZÖLD - a kötelező értékelés, 0-5 közötti számot kell beírni
SÁRGA - a nem kötelező értékelés, ha nem értékelt, akkor üres és nem 0!!!
OKKERSÁRGA kötelezően kitöltendő paraméterek
KÉK - számított mező, nem szabad felülírni
SZÜRKE - Auditor tölti ki
Az értékelés általános szabályai:
A három fő csoport - recepció, a szaniter és elhelyezkedés - külön-külön is értékelt, és készül egy összevont értékelés, ami mindhárom csoportot magába foglalja.
Az 5* eléréséhez legalább 4,5 átlag, a 4*-hoz 3,5 átlag szükséges, a 3*-hoz 2,8 átlagot és a 2*-hoz 2,0 átlagot kell elérni.
Legfeljebb 3* adható, ha:
a kemping – elhelyezkedés szempontjából - a 3.1-től 3.13-ig kategóriában nem éri el a 3 csillagot
a kemping – szaniterek szempontjából - a 2.1-től 2.20-ig kategóriában nem éri el a 3 csillagot
Ha a gépkocsi a parcellákon elhelyezhető, a 3.4. kritériumpont nem értékelhető.
Az 1.12 – 1.16, 2.14. 2.16 és 3.11 nem kötelező kritériumok, de a kemping üzemeltető kérésére értékelhetők.
Az összes kritérium száma 49 db - a nem kötelező (1.12-1.16 a 2.14, 2.16 és a 3.11.) kritériumokkal együtt. Az elérhető maximális pontszám 245.
A kötelező kritériumok száma 41, ezek összpontszáma 205.

