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Kitöltési útmutató 

Költségkalkuláció visszatervezéshez 
 
 
Tisztelt Támogatottak!  
 
Tájékoztatjuk, hogy a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 97.§ (4) bekezdése alapján: „Ha 
a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a 
költségvetési támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában 
csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően.”  
 
Ennek alapján a felhasználható támogatási összeg ismeretében lehetőség van 
szerződéskötés előtt - egy alkalommal - a pályázat költségvetésének módosítására.  
 
Költségkalkuláció visszatervezéséhez: a szükséges nyomtatvány letölthető a 
www.nka.hu portálon a fő menüsorban: EMMI / almenüsorban: Letölthető 
dokumentumok / Visszatervezéshez költségkalkuláció-ra kattintva.  
Kérjük, hogy mindig töltse ki a pályázó megnevezését és a pályázat számát (értesítő 
levelünkben Kapcs.szám!) a könnyebb és gyorsabb feldolgozás érdekében.  
 
A visszatervezett költségkalkulációt teljes körűen kell kitölteni, a korábban benyújtott 
pályázati adatlap 1. sz. mellékleteként megküldött költségkalkulációjában szereplő 
költségjogcímek feltüntetésével. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a csak azon 
jogcímeket lehet a visszatervezés során a visszatervezett költségkalkulációban 
szerepeltetni, amelyeket az eredetileg benyújtott pályázati anyagban is igényelt a 
pályázó (tehát új, a pályázatban egyébként felsorolt jogcímet nem szerepeltethet a 
visszatervezett költségkalkulációban). Felhívjuk szíves figyelmét továbbá arra, hogy 
a pályázati felhívásban meghatározott jogcímektől (elnevezésüktől) nem térhet el.  
 
A költségkalkuláció „tervezett összes költség” (B oszlopában) valamint „EMMI által 
megítélt támogatás” (C. oszlopában) beírt értékeknek összhangban kell állniuk a 
pályázati adatlap 8.2. pontjában tett nyilatkozattal, azaz nettó vagy bruttó értéket kell 
feltüntetni, annak függvényében, hogy az Áfa értékét jogosult vagy nem jogosult 
visszaigényelni.  
 
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a visszatervezés során az eredeti költségvetéshez 
képest a saját forrás (költségkalkuláció 11.2.1. összesítő sora) és a téma / program 
során várható bevétel csökken (költségkalkuláció 11.2.2. összesítő sor), úgy azt a 
visszatervezett költségvetéssel egyidejűleg írásban indokolnia kell.  
 
 
Saját forrás visszatervezése (csökkentés) esetén a visszatervezett saját forrás nem 
lehet kevesebb az eredetileg benyújtott pályázati anyag költségkalkulációjában 
feltüntetett saját forrás 50 %-ánál.  
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A visszatervezett költségkalkuláció akkor érvényes, ha  
- az eredeti költségvetésben (pályázati kiírásban szereplő) jogcímek elnevezései 
szerepelnek az „A” oszlopban  
- a jogcímeket nem vonják össze (pl: utazási és szállítási költség két különálló jogcím a 
pályázati kiírás szerint);  
- 11.1.1 személyi jellegű kiadásoknál csak a bérszámfejtés útján fizetendő bruttó bért 
tüntetik fel;  
- 11.1.2. személyi jellegű költségek munkáltatót terhelő adói és járulékai sorban 
maximum a bérszámfejtés útján fizetett bruttó bérek 19,5 %-át (EKHO-s bérek esetében 
is 19,5%!) szerepeltetik;  
- 11.1.4.1 Nagyértékű eszköz beszerzése esetén pontosan megadják az eszköz nevét, 
típusát és értékét;  
- 11.1.5. „C” oszlop EMMI által megítélt támogatás megegyezik a 11.3. „B” oszlop 
Forráshiány összegével;  
- a pályázatukhoz megküldött költségkalkulációban megadott saját forrást (11.2.1.) és a 
téma/program megvalósítás során keletkező tervezett, várható bevételt (11.2.2.) 
csökkentik, úgy szöveges indoklást küldenek a csökkenés okáról, továbbá a saját forrás 
csökkentése nem haladja meg az eredetileg benyújtott pályázatban feltüntetett saját 
forrás 50 %-át.  
- ÁFA visszaigénylésre jogosult a szervezetük – melyről a pályázati adatlap 8.2 pontjában 
nyilatkoztak – a 11.1.6 „B” és „C” sorába is beírják a visszaigényelhető ÁFA összegét;  
- számszakilag pontos a költségkalkulációjuk;  
- szerepel rajta dátum;  
- a benyújtott jogi dokumentációban szereplő képviselő (illetve a megküldött aláírási 
címpéldány szerinti) aláírása szerepel a költségkalkuláción;  
- a szervezet bélyegzője szerepel a költségkalkuláción (amennyiben nem használnak 
bélyegzőt, úgy erről nyilatkozatot kérünk!).  
 
 
 
Amennyiben nem élnek a visszatervezés lehetőségével a lemondásról írásban kell 
nyilatkozniuk.  
 


