
Szobaszám: 
 
 

Érkezés ideje: Távozás ideje: 

 
Vendégek száma: 
 

 
Vendégéjszakák száma: 
 
 

A szállás költsége: Ügyintéző aláírása: 
 

 
VENDÉGBEJELENTŐ LAP 

REGISTRATION FORM 
 
4024 Debrecen Kossuth u. 10. Telefon: (0036) 52/417-811 Fax: (0036) 52/410-837 
E-mail: szallas@csokonaiszinhaz.hu 
 
Családnév / Surname 
 
 
 

Keresztnév / First name 
 
 
 

Lakcím / Adress 
 
 
 
Állampolgárság / Nationality 
 
 
 

Szem.ig. szám / Passport Number 
 
 
 

Születési hely és idő /Place and Date of birth 
 
 
 
Számlázási név, cím / Billing (invoice) address 
 
 
 
 
Aláírás / Signature 
 
 
 

Az ügyintéző tölti ki! / For the receptionist to fill in! 



 
Nyilatkozat igénybe vett idegenforgalmi adómentességről  

 
Vendég neve:   

Születési hely, idő:  

Állandó lakóhely címe:  
Érkezés napja:  
Távozás napja:  
Adómentesség jogcíme: (A megfelelő jogcím x-szel jelölendő.) 
Mentes az idegenforgalmi adókötelezettség alól az a magánszemély, aki 
1. nem töltötte be a 18. életévét;   
2. gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesül vagy szociális 

intézményben kap ellátást – mentesség nem igényelhető 
 

3. közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony 
alapján Debrecen illetékességi területén tartózkodik;  
oktatási intézménye neve, címe:______________________________________ 
 diákigazolvány száma:_____________________________________________ 

       mentesség nem igényelhető 

 

4. hatóság vagy bíróság intézkedése folytán Debrecen illetékességi területén 
tartózkodik - mentesség nem igényelhető 

 

5. szakképzés keretében Debrecen illetékességi területén tartózkodik;  
mentesség nem igényelhető 

 

6. szolgálati kötelezettség teljesítése céljából Debrecen illetékességi területén 
tartózkodik; (rendőrségi, tűzoltósági, katonai, polgárőri szolgálatot teljesítő 
személy) /Szolgálati igazolvány bemutatása szükséges./ 

 

7. Debrecenben székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó esetén 
vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalójaként 
folytatott munkavégzés céljából Debrecen  illetékességi területén 
tartózkodik; 
 
Vállalkozás neve: Csokonai Színház 
Székhelyének, telephelyének címe: 4024 Debrecen, Kossuth u. 10. 
Adószáma: 15460943-2-09 

 

8. Debrecen illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a 
használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő 
használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a 
bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő 
használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának 
időtartamára annak hozzátartozója - mentesség nem igényelhető 

 

9. az egyházi jogi személy tulajdonában lévő épületben, telken – kizárólag az 
egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából – 
egyházi személyként vendégéjszakát tölt el - mentesség nem igényelhető 

 

 
Ki jelentem, hogy az idegenforgalmi adómentesség a fenti  jogcímen 
fennáll . 
 
Debrecen, 20.... ................... ............  

_________________________ 
Vendég aláírása 
 
 



 

 
 
 
 

Egyéb a szállással összefüggő információ, megjegyzés 


