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Tisztelt Támogató!

Kérem, a 201108/02562 pályázati azonosító számú TEREMTÉSVÉDELMI-TEMATIKÁJÚ 
RENDEZVÉNYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA pályázati téma/program megvalósítására 
készült támogatási szerződés alábbiak szerinti módosítását:

Megvalósítási határidő:   

A szerződésben meghatározott téma/program megvalósítási határidejének módosítását 
kérem az alábbi új határidő elfogadásával: 

Elszámolási határidő:   

A szerződésben meghatározott téma/program elszámolási határidejének módosítását 
kérem az alábbi új határidő elfogadásával: 

Pénzügyi bizonylatok teljesítési dátuma:               

Felhasználási jogcím: X

Eredeti felhasználási jogcímek Megjegyzés
csökkentett támogatás A pályázó a szerződés aláírásával vállalja, 

hogy a pályázati célt a csökkentett 
támogatással is megvalósítja.

pr A pályázó köteles a 10. pontban 
meghatározott pr rendelkezések szerint 
eljárni.

reprezentációs adóra nem Reprezentációs adóra a támogatás összege 
nem számolható el.

rezsi nem Rezsiköltségre támogatás nem számolható 
el.
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személyi jogcímhez (K.K.) Személyi juttatásként fizetett tiszteletdíj 
részeként a munkaadót terhelő adók és 
járulékok a támogatás terhére nem 
számolhatók el.

uniós nyilatkozat - szakmai beszámoló Amennyiben a Támogatott az uniós állami 
támogatásról szóló nyilatkozatában a 
pályázat benyújtásakor az a) vagy a b) 
lehetőséget jelölte, úgy a SZAKMAI 
BESZÁMOLÓ-hoz csatolni kell a választását 
megalapozó feltételek teljesülését 
alátámasztó nyilatkozatot. (A nyilatkozat 
alábbi linken érhető el: 
https://www.nka.hu/kategoria/kiemelt-
kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-
felhivasai Szakmai beszámolóhoz 
feltöltendő nyilatkozatok (Uniós 
nyilatkozatokhoz kapcsolódóan)).

Módosított felhasználási jogcímek Megjegyzés
csökkentett támogatás A pályázó a szerződés aláírásával vállalja, 

hogy a pályázati célt a csökkentett 
támogatással is megvalósítja.

előadássorozatokhoz kapcsolódó költség
pr A pályázó köteles a 10. pontban 

meghatározott pr rendelkezések szerint 
eljárni.

fordítási költség
reprezentációs adóra nem Reprezentációs adóra a támogatás összege 

nem számolható el.
rezsi nem Rezsiköltségre támogatás nem számolható 

el.
személyi jogcímhez (K.K.) Személyi juttatásként fizetett tiszteletdíj 

részeként a munkaadót terhelő adók és 
járulékok a támogatás terhére nem 
számolhatók el.

uniós nyilatkozat - szakmai beszámoló Amennyiben a Támogatott az uniós állami 
támogatásról szóló nyilatkozatában a 
pályázat benyújtásakor az a) vagy a b) 
lehetőséget jelölte, úgy a SZAKMAI 
BESZÁMOLÓ-hoz csatolni kell a választását 
megalapozó feltételek teljesülését 
alátámasztó nyilatkozatot. (A nyilatkozat 
alábbi linken érhető el: 
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https://www.nka.hu/kategoria/kiemelt-
kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-
felhivasai Szakmai beszámolóhoz 
feltöltendő nyilatkozatok (Uniós 
nyilatkozatokhoz kapcsolódóan)).

Finanszírozási ütemterv:                           
Eredeti ütemterv Módosított ütemterv

Indoklás:
mivel a megítélt összeg a kért támogatás 1/3 része, a pályázatban kitűzött célt a 
következőképpen módosítanánk: maradéktalanul megvalósítanánk a teremtésvédelmi 
rendezvénysorozatot, így az arra igényelt szervezői tiszteletdíjat (250.000 forint) 
felhasználnánk eltekintenénk az előadói tiszteletdíjtól (szintén 250.000 forint) eltekintenénk 
a szakmai anyagköltségtől, mivel ezt a 600.000 forintos összeget teremtésvédelmi szakmai 
anyagok fordítására költöttük volna, ám a rendezvénysorozat ezek nélkül is megvalósítható 
50.000 forinttal növelnénk a propaganda-költséget, 150.000 forintra módosítva az összeget, 
mivel tapasztalataink alapján a hatékony szociális-média reklámok nagyobb erőforrást 
igényelnek.

Egyéb módosítás:


