
Váltó és az aláírási címpéldány helyes kitöltése magánszemélyek és 

bejegyzett földműves gazdaságok (registrovano  poljoprivredno 

gazdinstvo) esetében 

A Prosperitati Alapítvány által meghirdetett pályázatok szerződés szerinti megvalósítása 

érdekében, a támogatási szerződés (VKTSZ) megkötése  és a vissza nem térítendő támogatás 

kiutalása előtt,  a pályázó  biztosítékot bocsát rendelkezésre az Alapítvány részére. A 

projektek megvalósítása során az elsődleges biztosíték a váltó. A váltót aláírási 

címpéldánnyal és váltónyilatkozattal együtt köteles leadni a pályázó. A váltónyilatkozatot az 

Alapítvány online internetes rendszeréből (PIT) nyomtatja ki a pályázó, magyar és szerb 

nyelven, majd aláírással látja el azokat. Az aláírási címpéldány (OP obrazac) űrlapja elérhető 

az Alapítvány honlapján (http://www.prosperitati.rs/letoltheto-dokumentumok), amelyet 

hitelesíteni kell. Folyó év március 1-től az aláírások hitelesítését a közjegyzők végzik. A váltót 

a pályázó vásárolja meg az általa választott kereskedelmi bankban. A váltó és az aláírási 

címpéldány helyes kitöltéséhez az alábbiakban nyújtunk segítséget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Példa az aláírási címpéldány (OP obrazac) helyes kitöltésére magánszemélyek és bejegyzett 

földműves gazdaságok esetén 

http://www.prosperitati.rs/letoltheto-dokumentumok


Példa a váltó helyes kitöltésére magánszemélyek és bejegyzett földműves gazdaságok esetén 

 

Mire kell figyelni a váltó és az aláírási címpéldány kitöltése során? 

1. A bevitt adatoknak egyezniük kell a személyigazolványban foglalt adatokkal, 

különös tekintettel a névre, személyi számra (JMBG), lakcímre és az illetékes 

hatóságra, amely kiállította a személyigazolványt. 

2. A váltón szereplő aláírás meg kell, hogy egyezzen a hitelesített aláírási 

címpéldányon   és a váltónyilatkozaton szereplő aláírással. 

3. A váltót olvashatóan, írott betűkkel kell kitölteni. 

4. Kizárólag a “ТРАСАНТ“ alatti 4 sort szabad kitölteni. 

5. A felső sorban kell, hogy szerepeljen a név (keresztnév, egyik szülő neve, vezetéknév), 

pontosan úgy, ahogy a személyigazolványban.. 

6. A második sorban kell, hogy szerepeljen a pontos cím (utca, házszám, helység) 

pontosan úgy, ahogy a személyigazolványban szerepel. 

7. A harmadik sorban a személyi szám (JMBG). 

8. A negyedik sorban a saját kezű aláírás, melynek meg kell egyeznie a hitelesített 

aláírási címpéldányon szereplő aláírással. 

9. A váltó kitöltése során ügyelni kell arra, hogy az írás ne érintse a fehér színű 

keretet. 

A szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat, ezek között a váltót, váltónyilatkozatot és 

az aláírási címpéldányt a szerződéskötés előtt, az értesítő e-mailben meghatározott 

határidőn belül fel kell tölteni az Alapítvány online pályázati rendszerébe (PIT), és emellett 

az eredeti változatot le kell adni a területileg illetékes irodában. A dokumentumok leadásról 

a területi iroda munkatársai átvételi elismervényt állítanak ki, amely tartalmazza a leadott 

dokumentumok listáját, a leadás dátumát, idejét, valamint a munkatárs és a pályázó aláírását 

is. A kért dokumentumok leadásának (online és eredeti példányban) elmulasztása 

jogvesztéssel jár, azaz mulasztás esetén a pályázó elveszíti jogát a szerződés megkötésére.  

A mellékelt példákban szereplő adatok kizárólag útmutatóként szolgának! 


