
 

 

     TÁJÉKOZTATÓ 

Ezúton tájékoztatunk benneteket, hogy 2021. szeptember 6-tól a turisztikai térségek 

fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény változás érinti a VDSZ működési 

területén lévő szállás szolgáltatásokat, és ez által plusz adatszolgáltatást kell végeznünk, 

amelynek nagyrésze online lehetséges csak. Szeretnénk az együttműködéseteket kérni, hogy 

minden kolléga részére továbbra is tudjunk szállást biztosítani az alábbiakat betartani 

szíveskedjetek. 

VDSZ budapesti szállás foglalás menete: 

- VDSZ titkárságon előzetesen időpont egyeztetés történhet telefonon: +36-1-4612-418, 

vagy írásban mai@vdsz.hu címen, 

- telefonos egyeztetés követően mindig kérjük, írásban is megerősíteni a szállás foglalást 

a mai@vdsz.hu címre (név, időpont, fő/éj, szakszervezeti tagság megadásával), 

- ezt követően írásos visszaigazolást küldünk és csatoljuk az alábbiakat: aktuális szállás 

árak, házirend, bejelentőlap. 

Hivatkozva a fent jelzett törvény által előírt adatszolgáltatási kötelezettségre a VDSZ budapesti 

szálláshelyén a jövőben jelen levelünk mellékletét is képező bejelentőlapot szükséges 

kitölteni, minden résztvevőnek és minden adattot fel kell tüntetni rajta. A kitöltött bejelentő 

lapo(ka)t VDSZ titkárságra kérjük megküldeni a szállás foglaláshoz.  

A VDSZ működéséből adódóan a fent jelzett időponttól a szállás elfoglalása az alábbiak szerint 

történhet: 

- amennyiben vendégünk munkanapon 8.30 - 15.30 óra között megérkezik, kérjük, hogy 

személyes adatok szkennelése (pl. személyazonosító okmány) miatt az I. emeleti VDSZ 

pénztárhoz fáradjon az adatok bevitele miatt. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy minden 

szállást igénybe vevő dokumentumát szkennelésre bemutatni szükséges, 

- amennyiben vendégünk munkaidőn túl vagy hétvégi időszakban érkezik, kérjük, hogy 

a személyi adatokat tartalmazó okmány színes másolatát és annak minden oldalát, 

minden résztvevőre, előzetesen beküldeni szíveskedjen (-jpg vagy -pdf formátumban) 

a mail@vdsz.hu e-mail címre.  

Szállás elfoglalásakor portaszolgálaton történik a kulcs felvétel. A lemondásra VDSZ Üdülési 

szabályzata vonatkozik. A VDSZ honlapján megtalálható minden szabályzat és információ: 

www.vdsz.hu 

Kérjük, hogy munkánkat megkönnyítve a fentieket küldjétek tovább a szállást igénylő kollégák 

felé is. 

Segítségeteket előre is köszönjük! 
Minden további kérdés esetén állunk rendelkezésre az ismert elérhetőségeken. 

 

Üdvözlettel: 

VDSZ Országos Iroda 

Tel.: +36-1-4612-418, +36-1-4612-420, e-mail: mail@vdsz.hu, www.vdsz.hu 
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