
Tájékoztató az MRT díjazásokkal kapcsolatos elszámolási szabályokról 

Díjazott neve:………………………………………………………………..    A díj összege:……………………….. Ft 

 A díj része a Vándorgyűlésre való regisztráció (benne a fogadás díja) költsége:   IGEN   NEM    

1. A díjazás összegét csak számla, vagy számlák ellenében tudjuk kiadni.

2. A számla címzettje az MRT Budapest, 1528, Szanatórium u. 19. kell legyen. Amennyiben a 

jutalom része a Vándorgyűlésre történő regisztráció is, akkor ennek intézésére a 
Vándorgyűlést szervező cég felveszi a kapcsolatot a jutalmazottal.

3. A számla, számlák összege maximum a nyeremény összege lehet. Ha a számla/számlák 
összege mégis több lenne a díj összegénél, akkor a számlák részünkről történő elfogadása 
után, majd a különbözetnek a Társaságunk számlájára támogatásként való megérkezése után 
tudjuk az összeget utalni.

4. Elfogadható számla bármilyen szakmai konferencia részvételéről vagy azzal kapcsolatos 
egyéb kiadásról (regisztrációs díj, utazási költség, oktató kurzus, szállás, stb.), lehet szakkönyv 

vásárlásáról, szakmai tanfolyami részvételi díjról, vagy akár egyéb szakmai témához kötődő 

irodai eszköz / tárgy (pl. pendrive, memória kártya, külső winchester, fülhallgató, irodai 

szolgáltatás, stb.) vásárlásáról. A számla ételt, italt, étkezést nem tartalmazhat.

5. Javasoljuk, hogy a vásárláskor saját bankkártyával, vagy saját számláról történő átutalással 
történjen a fizetés, ekkor  közvetlenül tudjuk utalni az összeget a díjazott számlájára, ennek 
számlaszámát kérjük közölni  . Ha a vásárlás és a számla készpénzes, akkor meg kell adnia a 
díjazott postacímét is, mert erre fogjuk utalni az összeget.

6. A vásárlásnak a díjátadást követő fél éven belül meg kell megtörténnie. Amint a vásárlás 
megtörtént, 30 napon belül a számlát el kell juttatni az alábbi címre:

Praxis Partner Kft., Miskolc, Deák tér 7. 3525 

A borítékra rá kell írni: „Rehabilitációs Társaság nyeremény” 

A levélben kérjük írja le elérhetőségeit (név, postacím, telefon, email), és ha a számlát 

kártyával/átutalással fizette ki, akkor azt a számlaszámot, és annak a tulajdonosának a pontos 

nevét ahova az összeg utalását kéri. Ha a számlát készpénzzel fizette, akkor az összeget 

csekken az Ön által megadott lakcímre fogjuk utalni. 

7. Ha a számla formai és tartalmi követelményeivel kapcsolatban további kérdése lenne, akkor

kérjük vegye fel a kapcsolatot könyvelő cégünkkel: Praxis Partner Kft., telefon: 46/560-305,

email: praxispartner@gmail.com

Budapest, 2015. május

MRT elnöksége 


