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Billbarter Hungaria Zrt. Általános Üzleti Szabályzata 
 
 
Hatályossági terület 
 
A Billbarter Hungaria Zrt. (”BBHZRT”) egy internetes 
üzleti portált kínál a www.billbarter.com weboldalon 
("Billbarter"). A Billbarter oldalán különböző online 
Szolgáltatások találhatók. Ezen Szolgáltatások közé 
tartozik például saját profiloldal és céges profiloldal 
létrehozása, a HONEM számlakompenzáción alapuló 
tartozáskiegyenlítő rendszer (”HONEM”), a Barterváltó 
Elektronikus Számla rendszer (”BESZ”), a Barterváltó 
Elektronikus Utalvány rendszer (”BEU”), hirdetési 
rendszer, üzleti kapcsolatépítő rendszer, hírfolyam, chat, 
különböző médiaanyagok, például fényképek, szövegek 
felhelyezése. A BBHZRT által nyújtott Szolgáltatások 
igénybevevőit, és a Billbarter oldal Felhasználói 
("Felhasználó") néven szerepelnek. Az Általános Üzleti 
Szabályzatban ("ÁÜSZ") a következőkben "Szolgáltatás" 
alatt a BBHZRT által kínált Szolgáltatások értendők. 
 
A BBHZRT kizárólag az alábbi ÁÜSZ és mellékletei 
alapján nyújtja Szolgáltatásait a Szolgáltatások 
Felhasználói számára. A Felhasználó saját Általános 
Üzleti Szabályzata kifejezetten nem képezik részét 
ennek a szerződésnek, hacsak a BBHZRT határozottan 
nem járul hozzá ehhez írásban. 
 
 
Az alábbi ÁÜSZ szabályozza a Billbarter üzleti portál, 
valamint a BBHZRT által nyújtott Szolgáltatások 
használatát. A használatra első sorban személyi 
számítógéppel interneten keresztül van lehetőség, ami 
egy telefon, ISDN vagy DSL előfizetői vonalon, illetve 
egy ezekkel egyenértékű más csatlakozáson keresztül 
érhető el. Ezenfelül lehetőség van Billbarter oldalon 
működtetett bizonyos Szolgáltatások "offline" 
használatára a BBHZRT szerződéses partnerei 
igénybevételével. A szerződéses partnerek elérhetősége 
a Billbarter oldalon "Országos Irodahálózat" menüpont 
alatt megtalálható. 
 
 
Az ÁÜSZ tárgyát nem képezik olyan kérdések, amelyek 
a vonalak átengedésével, illetve a weboldalakhoz, az 
online Szolgáltatásokhoz vagy harmadik személy által 
működtetett programtermékekhez (böngésző, hozzáféré-
si szoftver) való kapcsolódással összefüggésben merül-
hetnek fel, mivel ezeket a Szolgáltatásokat nem a 
BBHZRT nyújtja. 
 
 
Felhasználó 
 
Használatra jogosult minden személy,(„Felhasználó") aki 
a regisztrálás időpontjában betöltötte a 18. életévét, és 
elfogadja jelen ÁÜSZ-ot. 
A Szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges regisztrá-
lással Felhasználó határozottan megerősíti nagykorúsá-
gát, jogügyleti képességét és kompetenciáját. 
 
A szerződés tárgya, a Szolgáltatások használata és 
megváltoztatása 
 
A BBHZRT lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy 
a meglevő műszaki és üzemeltetési lehetőségek 
keretében igénybe vegye az általa nyújtott 
Szolgáltatásokat. 
 

A Szolgáltatások kizárólag üzleti célokat szolgálnak. 
 
A Szolgáltatásoknál a BBHZRT rendelkezésre bocsátja a 
Billbarter beállításokhoz szükséges információkat, és 
ezzel lehetővé teszi a Felhasználó számára többek 
között, hogy nyilvános és bizalmas információkat, 
számlaadatokat töltsön fel a hálózatra, utalásokat 
indíthasson és fogadhasson Barterváltóban, létrehozza 
egyénre szabott személyes és céges profilját, amelyek a 
Szolgáltatások többi Felhasználója és harmadik személy 
számára is hozzáférhetőek lehetnek. Továbbá a 
Billbarter Szolgáltatásokon keresztül lehetősége van a 
Felhasználónak a kommunikációra harmadik személyek-
kel, valamint fényképek, videók, vagy egyéb médiaanya-
gok egymás közti megosztására, kommentárok közzé-
tételére. 
A használat azáltal válik lehetővé, hogy a BBHZRT 
online rendelkezésre bocsátja a részvételhez szükséges 
alkalmazásokat a Szolgáltatásokhoz a hozzátartozó URL 
címen keresztül. A BBHZRT fenntartja magának a jogot, 
hogy a Szolgáltatásokat – adott esetben akár más 
funkciókkal – adathordozón is kereskedelmi forgalomba 
hozza.  
 
A Szolgáltatások használata csak azon személyek 
számára engedélyezett, akik előzőleg regisztrálással 
létrehoztak egy Felhasználói Fiókot ("Felhasználói Fiók"). 
Ezt a Felhasználói Fiókot a Billbarter portálon lehet 
létrehozni. A Billbarter portálon létrehozott Felhasználói 
Fiók feljogosítja a Felhasználót a Szolgáltatások haszná-
latára, jelen ÁÜSZ és kiegészítő mellékleteiben foglalt 
feltételek szerint. 
A Felhasználó nem fedheti fel a Felhasználói Fiókjával 
kapcsolatos adatokat semmilyen harmadik személynek. 
Kizárólag a Felhasználó felelőssége, a Felhasználói Fiók 
bizalmas jellegének és biztonságának megőrzése, továb-
bá a Felhasználó felel minden olyan tevékenységért, 
amely a Felhasználói Fiókjában, vagy a Fiókján keresztül 
történik. Felhasználó köteles, hogy a Felhasználói Fiókja 
biztonságát érintő bármely sérelemről haladéktalanul 
értesíteni a BBHZRT-t. BBHZRT nem vállal felelősséget 
semmilyen kárérért, amely a Felhasználó Fiókjának 
illetéktelen használatával kapcsolatban keletkezett. 
 
A regisztrálás, azaz egy Felhasználói Fiók nyitásának 
kérvényezése a regisztrációs adatlap kitöltésével és a 
különböző szükséges információk megadásával történik. 
A Szolgáltatások használata attól az időponttól 
engedélyezett, amikor a BBHZRT létrehozott a 
Felhasználó számára egy saját Felhasználói Fiókot. 
Bizonyos Szolgáltatások igénybevételéhez egyedi 
jóváhagyás/ ellenőrzés, vagy további szerződési 
feltételek elfogadása, akár írásos szerződés megkötése 
lehet szükséges. Erre való figyelmeztetést és utasítást a 
Szolgáltatás igénybevételét megelőzően kap a 
Felhasználó.  
 
Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztrá-
ció, valamint a Billbarter használata során pontos, idő-
szerű, és teljeskörű adatokat ad meg ("Regisztrációs 
Adatok"; "Cégprofil"), továbbá kötelezettséget vállal arra, 
hogy azokat folyamatosan időszerű állapotban tartja, és 
szükség esetén frissíti, hogy azok mindig pontosak, aktu-
álisak és teljes körűek maradjanak. 
 
Egy Felhasználó számára egy Felhasználói Fiók létreho-
zása engedélyezett. A többszörös regisztrációs tilalom 
megsértése a Felhasználó azonnali és végleges kizárá-
sát vonhatja maga után. 
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A Felhasználói Fiók létrehozása után a Felhasználó 
igénybe vehet Szolgáltatásokat azáltal, hogy megnyitja a 
Billbarter portált vagy a megfelelő URL címet, és beje-
lentkezik. 
 
A Szolgáltatások használata kizárólag internetböngésző 
használatával megengedett. Tilos olyan szoftverek 
(botok, makrók) alkalmazása, amelyek célja a szolgálta-
tások, Szolgáltatáselemek vagy a Billbarter platformon 
elhelyezett anyagtartalom regenerálása, letöltése vagy 
kiértékelése, adathalászat. 
Tilos a programozási bugokat és/vagy hibákat saját célra 
kihasználni. Ha a Felhasználó tudomására jut egy hiba 
vagy maga fedez fel egyet, akkor írásban jelentenie kell 
e-mailben. 
 
A Felhasználó nem tarthat igényt egy Felhasználói Fiók 
megnyitására, vagy esetleges tartalmak közzétételére a 
Billbarter oldalon. 
 
A BBHZRT a Szolgáltatások frissítését, testre szabását, 
bővítését és módosításait folyamatosan végzi. A 
Felhasználó ennek megfelelően használati jogot kap a 
mindenkori Szolgáltatásokra az aktuális verzió szerint.  
 
A Szolgáltatások jórésze alapverzióban ingyenes. Bizo-
nyos lehetőségek azonban csak fizetős Felhasználók 
számára állnak rendelkezésre. Annak a Szolgáltatásnak 
a használata díjmentes, amelynek a leírásában az adott 
Szolgáltatás ingyenesen van megadva. 
 
A Felhasználó nem támaszthat igényt arra, hogy 
érvényben maradjon a Szolgáltatások szerződéskor 
hatályos verziója. A BBHZRT fenntartja annak a jogát, 
hogy egy adott Szolgáltatás működtetését bármikor és 
indoklás nélkül beszüntesse. Ez nem érinti a 
Felhasználónak azt a jogát, hogy azonnali hatállyal 
felmondhatja a szerződést a nem használható 
Szolgáltatásokra vonatkozóan. A Felhasználó semmiféle 
további igényt nem támaszthat, hacsak a jelen ÁÜSZ 
nem tartalmaz kifejezetten más rendelkezéseket. 
 
 
Szerződéskötési ajánlat és szerződéskötés 
 
A regisztráláshoz szükséges adatlap kitöltésével a 
Felhasználó egy kötelező érvényű szerződéskötési 
ajánlatot nyújt be a Szolgáltatások használatára vonatko-
zóan (úgynevezett "Felhasználói kérelem"). Ehhez 
hiánytalanul és helyesen ki kell töltenie a regisztrálási 
adatlapon kötelező adatként megjelölt összes adatmezőt. 
 
A BBHZRT és a Felhasználó közötti szerződés létrejön, 
amikor a Billbarter elfogadja a Felhasználói kérelmet. A 
kérelem elfogadására vagy határozott közleményben 
kerül sor, vagy a Billbarter általi első teljesítés 
alkalmával. 
 
A Felhasználói kérelem beérkezését a BBHZRT 
haladéktalanul visszaigazolja elektronikus úton a 
Felhasználó által megadott e-mail címre. Ez a beérkezési 
visszaigazolás nem jelenti a Felhasználói kérelem 
kötelező érvényű elfogadását. A beérkezési 
visszaigazolás azonban kapcsolódhat egy elfogadó-
nyilatkozathoz. 
 
A szerződés időtartama határozatlan időtartamú, amely 
15 napos felmondási határidővel bármely fél részéről 
felmondható. Kivételt képez az az eset, amikor a 
szerződés ettől eltérően rendelkezik. 

A szerződés megszűnése: Ha Felhasználó megszegte, 
vagy a BBHZRT alapos okkal feltételezheti, hogy nem 
tartotta be a jelen ÁÜSZ vagy mellékleteinek bármely 
rendelkezését, a BBHZRT saját belátása szerint a 
Felhasználó értesítése nélkül jogosult: (i) felmondani a 
jelen Megállapodást és/vagy megszüntetni a Felhasználó 
Fiókját, Felhasználó pedig felelősséggel tartozik a 
megszüntetés napjáig, a megszüntetés napját is 
beleértve, a Felhasználói Fiókja tekintetében felmerült és 
esedékes valamennyi összeg megfizetéséért; és/vagy (ii) 
megakadályozni/megtiltani az Billbarter oldal (vagy azok 
bármely részéhez) való hozzáférést. 
 
Elérhetőség 
 
A BBHZRT garanciát vállal a Szolgáltatások 
elérhetőségéért 90 % (kilencven százalék) évi közép-
értékben. Ez alól kivételt jelentenek azok az időszakok, 
amikor a Billbarter vagy az egyes kiszolgáló szerverei 
műszaki vagy egyéb problémák miatt, amelyekre a 
BBHZRT nincs befolyással (pl. vis major, harmadik 
személy okozta hiba, stb.), nem érhetők el az interneten 
keresztül, valamint azok az időszakok, amikor a 
rendszeres karbantartási munkákat végzik. Ez nem érinti 
a BBHZRT felelősségvállalását, ha a Szolgáltatások 
elérhetetlenségének oka szándékosság vagy súlyos 
hanyagság. A BBHZRT korlátozhatja a hozzáférést a 
Szolgáltatásokhoz, amennyiben ez szükséges a hálózat 
üzemeltetésének biztonsága, a hálózati integritás 
megőrzése, de különösképpen a hálózatot, szoftvert 
vagy a tárolt adatokat érintő súlyos üzemzavarok 
elkerülése érdekében. 
 
 
Hozzáférés és az ÁÜSZ tudomásulvétele, 
módosítások, további értesítések, kapcsolatfelvétel a 
Felhasználón keresztül 
 
A Felhasználói kérelem elküldésével a Szolgáltatások 
használatba vételével a Felhasználó elfogadja az 
Általános Üzleti Szabályzatot. Ezek érvényesek minden 
egyes bejelentkezésnél a Billbarter portálra, különösen a 
Szolgáltatások igénybevételénél. Az Általános Üzleti 
Szabályzatot a Felhasználó ki tudja nyomtatni, vagy 
adathordozóra tudja menteni a Felhasználói kérelem 
elküldése előtt. 
 
A BBHZRT fenntartja magának a jogot, hogy bármikor 
módosítsa, vagy kiegészítse az Általános Üzleti 
Szabályzatot jövőre vonatkozó hatállyal, amennyiben ez 
szükségszerűnek tűnik, és ezáltal a Felhasználó 
jóhiszeműségét kihasználva nem károsul.  
 
Az ÁÜSZ módosításait megfelelő módon írásos értesítés 
formájában közzé kell tenni. A közzététel szabályszerűen 
úgy történik, hogy megjelenik egy közlemény a Billbarter 
oldalon, vagy üzenet érkezik e-mailen. Az ÁÜSZ 
módosításait minden esetben ismertetik kiemelt értesítés 
formájában a Felhasználóval a módosítás utáni első 
bejelentkezése alkalmával. 
 
A Felhasználó a közzétételtől és tudomásulvétel lehető-
ségétől számított 14 (tizennégy) napon belül tiltakozhat 
az ÁÜSZ módosításai ellen. Amennyiben a Felhasználó 
nem nyújt be írásban tiltakozást a módosított üzleti 
szabályzat ellen a közzétételtől és tudomásulvétel 
lehetőségétől számított 14 (tizennégy) napos határidőn 
belül a BBHZRT-vel szemben, vagy továbbra is 
használja a Szolgáltatásokat, hatályossá válnak rá 
vonatkozóan a módosított vagy kiegészített feltételek. Ha 
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a Felhasználó tiltakozást nyújt be határidő szerint, 
jogában áll mindkét szerződő félnek felmondania a 
szerződést 15 (tizenöt) nap felmondási idővel, hacsak 
nem áll fenn nem határidőhöz kötött felmondási jog. A 
szerződés lejártáig az eredeti ÁÜSZ marad érvényben. A 
szerződés lejárta utáni időszakra adott esetben előre 
kifizetett díjakat ilyen esetben részarányosan visszatérítik 
a Felhasználónak. A Felhasználó semmiféle további 
igényt nem támaszthat. 
 
A BBHZRT különösen felhívja a figyelmet a 
módosításokról szóló közleményében a tiltakozás és 
felmondás benyújtásának lehetőségére, a határidőkre és 
a jogi következményekre, kiváltképpen annak 
jogkövetkezményeire, ha a Felhasználó nem nyújt be 
tiltakozást. 
 
A BBHZRT rendszerint e-mailen keresztül tartja a 
kapcsolatot a Felhasználóval, hacsak nincs erről szóló 
más megállapodás érvényben a jelen ÁÜSZ vagy a 
Felhasználóval kötött egyéb megállapodás értelmében. A 
Felhasználónak biztosítania kell, hogy megkapja az e-
maileket, amelyeket a BBHZRT az általa regisztráláskor 
megadott, illetve egy későbbi időpontban közölt e-mail 
címre küld. Erről gondoskodnia kell többek között a 
spamszűrő megfelelő beállításával, és a megadott cím 
rendszeres ellenőrzésével. Egyébként a BBHZRT 
fenntartja magának a választási jogot, hogy milyen 
formában folytatja a további levelezést. 
 
Szolgáltatások 
 
A Szolgáltatások olyan interaktív lehetőségeket is 
kínálhatnak, amelyek lehetővé teszik, hogy a 
Felhasználó anyagokat helyezzen el (beleértve harmadik 
személyek által szolgáltatott tartalomra mutató linket) 
vagy tegyen közzé a Billbarter olyan felületein, amelyek 
más Felhasználók, illetve a nyilvánosság számára is 
elérhetőek és láthatóak. Felhasználó kijelenti és 
elfogadja, hogy kizárólag Ő felelős az ilyen funkciót 
érintő tevékenységéért, annak használatáért, illetve a 
Felhasználó által elhelyezett minden anyagért, azért, 
hogy az ne sértse más személyek jogait, vagy 
jogszabályt, ne járuljon hozzá vagy bátorítson jogsértést, 
illetve egyéb jogellenes magatartást, továbbá ne legyen 
más módon obszcén, kifogásolható vagy ízléstelen. 
Felhasználó továbbá kijelenti, hogy valamennyi 
szükséges jogot és engedélyt megszerzett, illetve azzal 
rendelkezik. Felhasználó vállalja továbbá, hogy pontos 
és teljes tájékoztatást nyújt az általa a Billbarter oldalain 
közzétett vagy nyilvánosságra hozott információval vagy 
anyaggal kapcsolatban. Továbbá Felhasználó a jelen 
Megállapodás megkötésével globális, időben korlátlan, 
ingyenes és nem kizárólagos felhasználási jogot biztosít 
a BBHZRT-nek arra, hogy az ilyen anyagokat a Billbarter 
részeként a Szolgáltatásokkal kapcsolatban felhasz-
nálhassa anélkül, hogy Felhasználóval szemben 
bármilyen fizetési vagy egyéb kötelezettsége keletkezne. 
A BBHZRT fenntartja magának a jogot, hogy kizárólag 
saját belátása szerint bármikor, figyelmeztetés vagy 
felelősség nélkül, ne tegyen közzé, illetve ne hozzon 
nyilvánosságra anyagokat, valamint hogy törölje, vagy 
szerkessze (módosítsa) azokat. Felhasználó nem 
jogosult a Billbarter Szolgáltatásaival illetve a BBHZRT-
vel kapcsolatos kritikák és értékelések közzétételére. 
 
A BBHZRT jogosult, de nem köteles ellenőrizni 
(monitorozni) a Felhasználó által közzétett, 
nyilvánosságra hozott vagy a Szolgáltatásokon egyéb 
módón elérhetővé tett anyagokat, jogosult megvizsgálni 

a jelen ÁÜSZ vagy kiegészítései bármely bejelentett 
vagy nyilvánvaló megsértését, és jogosult saját belátása 
szerint minden szükséges intézkedést megtenni, 
beleértve a felmondást is. 
 
A Billbarter oldalon elérhető bizonyos tartalmak, 
Termékek és Szolgáltatások harmadik személyek által 
rendelkezésre bocsátott anyagokat tartalmazhatnak. 
Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a 
BBHZRT nem felelős az ilyen harmadik személyek által 
elérhetővé tett anyagok vagy honlapok tartalmának 
vizsgálatáért és értékeléséért, azok megbízhatóságáért, 
illetve bármely más, harmadik személy által 
hozzáférhetővé tett tartalomért, harmadik személy 
termékéért vagy Szolgáltatásáért, ezek ellenőrzéséért; a 
BBHZRT ezek tekintetében semmilyen felelősséget, 
szavatosságot nem vállal. Felhasználó köteles 
tartózkodni attól, hogy a harmadik személyek által 
rendelkezésre bocsátott tartalmat olyan módon 
használja, amely sértheti bármely más személy jogait; a 
BBHZRT a Felhasználó ilyen felhasználása tekintetében 
semmilyen felelősséggel nem tartozik. 
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Billbarter haszná-
lata során olyan tartalmakkal (anyagokkal) szembesül-
het, amelyeket sértőnek, illetlennek, kifogásolhatónak 
vagy nem kívánatosnak tart, és amely szókimondó 
tartalomnak minősülhet akár külön megjelölés nélkül is. 
Azonban Felhasználó elfogadja azt, hogy a Billbarter 
oldalait kizárólag a saját felelősségére használja, és a 
BBHZRT-t nem terheli semmiféle felelősség 
Felhasználóval szemben az olyan tartalomért, amelyet 
Felhasználó sértőnek, illetlennek, vagy kifogásolhatónak 
talál.  
 
Cégprofil létrehozása: A Billbarter oldal bizonyos szolgál-
tatásai csak vállalkozások számára elérhetőek. Az ilyen 
típusú Szolgáltatások igénybevételét megelőzően a 
személyes Felhasználói Fiókhoz hozzá kell rendelni azt a 
vállalkozást, amely vállalkozás nevében igénybe szeret-
né a Felhasználó venni a Szolgáltatást. Egy Felhasználói 
fiókhoz korlátlan számú vállalkozás rendelhető hozzá. 
A hozzárendelés úgy történik, hogy a Felhasználó a saját 
Felhasználói Fiókjából kiválasztja a "Cégprofil 
létrehozása" menüpontot. A Cégprofil kitöltése és 
elmentése után Felhasználó a saját Felhasználói Fiókját 
összekapcsolta az általa adminisztrálni kívánt 
vállalkozás(okk)al.  
Felhasználó a Cégprofil létrehozásával egyidőben meg-
erősíti, hogy jogosult a létrehozott cég képviseletére a 
Billbarter oldalon. A BBHZRT fenntartja magának a jogot, 
hogy a Felhasználó által elkészített Cégprofilt ne csak 
tartalmilag, hanem jogosultság tekintetében is 
ellenőrizze. A jogosulatlan Cégprofil kezelés azonnali 
személyes fiók felfüggesztést és jogi eljárás megindítását 
eredményezheti. Cégprofilt létrehozó és adminisztráló 
Felhasználó(k) felelőssége, hogy a Cégprofil valós és 
releváns adatokat tartalmazzon.  
 
Cégprofil adatai: 
Kötelezően kitöltendő: cégnév, székhely, adószám, 
bankszámlaszám, központi céges e-mail cím, telefonos 
elérhetőség  
Opcionálisan kitölthető: fő termékek, cégleírás, előző 
éves nettó árbevétel, alapítás éve, minőségi tanúsítvány, 
cégfotó, céglogó, jogi forma, cégjegyzékszám, törzstőke. 
 
Cégprofil ellenőrzése: A BBHZRT a cégadatok 
feltöltőjének jogosultságát, a cégadatok helyességét, 
valamint az ÁÜSZ elfogadását, az esetleges 
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visszaélések elkerülése érdekében egyedi módon 
ellenőrizni kívánja.  
 
Az ellenőrzés a következők szerint zajlik: 
 
A Cégprofil létrehozását követően, a Cégprofilban 
megadott központi e-mail címre a BBHZRT elküldi 
elektronikus formában jelen ÁÜSZ-t, valamint egy 500,00 
HUF+ Áfa-ról szóló átutalási megbízást.  
A Cégprofilban megadott céges bankszámláról kell az 
500,00 HUF + Áfa összeget átutalni a BBHZRT 
10918001-00000081-03790004 bankszámlájára. Az 
ellenőrzés lényege, hogy a BBHZRT meggyőződjön, 
hogy az, aki létrehozta a Cégprofilt, jogosult volt arra, 
illetve átolvasta és aláírás nélkül, az átutalás 
teljesítésével teljes mértékben elfogadta jelen ÁÜSZ 
feltételeit. Ezért kizárólag a Cégprofilban megadott 
számlá(k)ról történő átutalással lehet cégprofilt 
ellenőriztetni.  
 
Abban az esetben, ha a vállalkozás céges 
bankszámlájáról valamilyen technikai okból nem 
kivitelezhető az utalás (pl.: inkasszó van rajta), akkor 
bármilyen bankszámláról lehet az 500,00 HUF + Áfa 
utalását teljesíteni. Az ellenőrzéshez a BBHZRT 1,00 
HUF összeget visszautal a Cégprofilban megadott céges 
bankszámlára, kiegészítve azt egy négyjegyű biztonsági 
kóddal a közlemény rovatban. Ezt a négyjegyű kódot, 
valamint annak a bankszámlának a számlaszámát kell az 
ellenőrzés befejezéséhez a Cégprofil ellenőrzése 
menüpontban megadni, amelyről az utalást teljesítették. 
A helyes kód beírásával a cég ellenőrzése befejeződik. 
 
Nem felel meg, ha a Felhasználó pénztári befizetés útján 
kívánja az ellenőrzési összeget befizetni.  
 
 
A Cégprofilban megjelölt fő adatokat (cégnév, székhely, 
adószám, bankszámlaszám) ezek után nem lehet 
módosítani. Amennyiben a cég fő adataiban változás áll 
be, abban az esetben ismételten ellenőriztetni kell a 
céget, az előzőekben leírt módon. 
 
Adatvédelem 
 
Kivéve, ha a jelen ÁÜSZ másképp nem rendelkezik, a 
Billbarter oldalaira a BBHZRT Adatvédelmi Szabályzata 
vonatkozik, amely a www.billbarter.com oldalról elérhető. 
 
Szellemi tulajdon 
 
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Billbarter ideértve, 
de nem kizárólag a termékek, illusztrációk, Felhasználói 
interfészek, szerkesztett tartalmak, továbbá a Billbarter 
implementáláshoz használt scriptek és szoftverek olyan 
védett információt és anyagot tartalmaznak, amelyek 
jogosultjai a BBHZRT és amelyek az alkalmazandó 
szellemi tulajdont védő, vagy egyéb jogszabályok 
védelme alatt állnak, ideértve, de nem kizárólag a szerzői 
jogot. Felhasználó elfogadja, hogy semmilyen más 
módon nem használhatja az ilyen védett információt vagy 
anyagokat, csak a Billbarter jelen ÁÜSZ-tal összhangban 
történő használata során. Tilos a Billbarter bármely 
részét bármely formában, módon vagy eszközzel 
reprodukálni, kivéve, ha azt a jelen feltételek kifejezetten 
megengedik. Felhasználó tudomásul veszi, hogy nem 
módosíthatja, adhatja bérbe, kölcsönbe, értékesítheti, 
forgalmazhatja, vagy nem készíthet olyan származékos 
művet, amely a Billbarteren alapul, továbbá nem jogosult 
a Billbarter bármilyen meg nem engedett módon történő 

kiaknázására, felhasználására, ideértve, de nem 
kizárólag a hálózati kapacitással való visszaélést vagy 
annak leterhelését. 
 
 
A BBHZRT a betűhibákért nem vállal felelősséget. Jelen 
ÁÜSZ Magyarországon csak magyar nyelven köthető 
meg. 
 
 
Elektronikus szerződéskötés 
 
A Billbarter oldal használata során a Felhasználónak 
lehetősége van arra, hogy elektronikusan kössön szerző-
déseket és/vagy bonyolítson le tranzakciókat. Felhasz-
náló kijelenti és elismeri azt, hogy elektronikus akarat-
nyilvánításával (nyilatkozatával) szerződést köt és vállal-
ja, hogy teljesíti a szerződéshez fűződő kötelezettsé-
geket. Felhasználó kijelentése, amely szerint az elektro-
nikus nyilatkozata jogi kötőerővel rendelkezik a Felhasz-
náló tekintetében, valamennyi a jelen oldalon megvalósí-
tott tranzakcióra és valamennyi nyilatkozatra vonatkozik, 
beleértve a felmondásra, szabályzatokra, szerződésekre 
és alkalmazásokra vonatkozó nyilatkozatokat is. Annak 
érdekében, hogy az elektronikus nyilatkozatairól szóló 
nyilvántartáshoz Felhasználó hozzáférjen és megőrizze 
azokat, bizonyos hardverre vagy szoftverre lehet 
szükség, amelyek megszerzése Felhasználó felelőssé-
ge. Jelen ÁÜSZ a felek aláírása nélkül érvényes. A 
cégellenőrzési díj átutalásával egyidőben a Felhasználó 
nyilatkozik, hogy átolvasta és elfogadta jelen ÁÜSZ-t, és 
a cégellenőrzési díjat ennek tudatában utalta át a 
BBHZRT-nek. 
 
 
Biztonsági információk 
 
Annak érdekében, hogy elkerülje izmai, ízületei vagy 
szeme megerőltetését a Billbarter oldal használata 
során, tartson gyakran szünetet, valamint, ha fájdalmat, 
kimerültséget, illetve egyéb kellemetlenséget érez, 
tartson hosszabb szünetet.  
 
 
A tartalom biztonsága  
 
Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy nem sérti 
meg, játssza ki, fejti vissza, dekompilálja, vagy szedi 
szét, illetve befolyásolja más módon a Biztonsági 
Rendszer bármely elemét, továbbá nem tesz erre 
kísérletet, és nem segít ebben másoknak sem. A 
BBHZRT jogosult az ÁÜSZ betartását ellenőrizni és a 
felhasználást monitorozni, és fenntartja magának a jogot 
arra, hogy az ÁÜSZ-t akár a Felhasználó értesítése 
nélkül is kikényszerítse. 
 
A jelen ÁÜSZ a Felhasználó és a BBHZRT közötti teljes 
megállapodás, amely a Billbarter oldal Felhasználó általi 
használatára vonatkozik, és amely valamennyi, a 
BBHZRT és Felhasználó között korábbi megállapodást 
felülír. A Felhasználóra további Szerződés és 
Megállapodás is vonatkozhat, ha Felhasználó 
kapcsolódó Szolgáltatást, bizonyos termékeket, vesz 
igénybe. Ebben az esetben a külön Szerződéseket vagy 
Megállapodásokat is el kell fogadnia a Felhasználónak. 
Ha a jelen ÁÜSZ bármely rendelkezését érvénytelennek 
vagy végrehajthatatlannak nyilvánítják (beleértve a 
semmisséget is), akkor azt úgy kell értelmezni, hogy az 
az alkalmazandó jognak megfelelően a felek eredeti 
akaratát leginkább tükrözze, míg az ÁÜSZ más részei 
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rendelkezései is érvényesek és hatályosak maradnak. 
Ha a BBHZRT nem érvényesti a jelen ÁÜSZ-ből eredő 
valamely jogát, vagy a jelen ÁÜSZ valamely 
rendelkezését, az nem eredményez az adott 
rendelkezés, vagy bármely más rendelkezés tekinteté-
ben joglemondást. A BBHZRT nem felelős valamely 
kötelezettség teljesítésének az elmulasztásáért, ha 
annak az oka ellenőrzésén kívül álló ok. 
 
A BBHZRT a Billbartert a győri irodájából működteti. 
Felhasználó köteles valamennyi, a Billbarter 
használatára vonatkozó helyi, állami, és nemzeti jogsza-
bály, rendelkezés, rendelet betartására. A jelen ÁÜSZ-re 
valamint a Billbarter használatára a Magyarország joga 
irányadó (alkalmazandó jog). 
 
A BBHZRT fenntartja magának a jogot arra, hogy 
minden, általa ésszerűen szükségesnek vagy 
megfelelőnek vélt lépést megtegyen a jelen ÁÜSZ 
bármely pontjának kikényszerítése és/vagy annak 
érdekében, hogy meggyőződjön annak betartásáról. 
Felhasználó hozzájárul ahhoz és tudomásul veszi, hogy 
a BBHZRT, anélkül, hogy Felhasználóval szemben 
felelőséggel tartozna, jogosult Regisztrációs Adatait 
és/vagy a Felhasználói Fiókja információit hatóságoknak, 
jogalkalmazóknak, kormányzati tisztviselőknek, és/vagy 
harmadik személyeknek átadni (továbbítani), ha az 
megítélése szerint ésszerűen szükséges vagy megfelelő 
a jelen ÁÜSZ bármely pontjának kikényszerítése és/vagy 
betartásának ellenőrzése érdekében (ideértve, de nem 
kizárólag a BBHZRT jogát arra, hogy együttműködjön/ 
részt vegyen bármely jogi eljárásban, amely a Billbarter 
és/vagy Szolgáltatások Felhasználó általi használatával 
és/vagy harmadik személyek olyan igényeivel függ 
össze, amelyek szerint Felhasználó jogszerűtlenül 
és/vagy a harmadik személyek jogait megsértve 
használta/használja a Billbartert és/vagy a 
Szolgáltatásokat). 
 
A Billbarter Hungaria Zrt. (BBHZRT) adatai: Billbarter 
Hungaria Zártkörűen Működő Részvénytársaság; 1205 
Budapest, Kossuth Lajos u.142/b.; 9027 Győr, Tompa 
u.1.; Cégjegyzékszám:0110047077; 
Adószám:23395149-2-43; Bankszámlaszám10918001-
00000081-03790004, 
 
ÁÜSZ érvényes 2012. Január 01.-től visszavonásig. 
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A Billbarter Hungaria Zrt., a www.billbarter.com 
üzleti weboldal üzemeltetőjének Adatkezelési 
Szabályzata 

1. Az adatkezelő neve: 

Billbarter Hungaria Zrt. (a továbbiakban: "BBHZRT") 

2. Az adatkezelő címe: 

1205 Budapest, Kossuth L. u. 142/B. 
 
3. Adatkezelési nyilvántartás azonosítója: 40322 
 
4. Elérhetőség: 

info@billbarter.com  

5. Az adatkezelés megnevezése: 

Adatkezelés a Felhasználók önkéntes, tájékozott, és 
határozott hozzájárulása alapján az internetes 
honlapon regisztrált Felhasználók esetében 
 

6. Az adatkezelés jogalapja: 

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 
3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes 
hozzájárulása 
 

7. A kezelt adatok köre: 

A. A Felhasználó által kötelezően megadott adatok név, 
ország, város, közterület neve, házszám, telefonszám, 
nem, születési dátum és e-mail cím (ezek az adatok 
nem hozzáférhetőek, kizárólag az adatkezelő fér 
hozzá)  
 
B. A Felhasználó döntése alapján saját profilkép 
feltöltése  
 
C. A www.billbarter.com (Billbarter) szolgáltatás 
használata során rögzítésre kerül a Felhasználó 
számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és 
befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a 
Felhasználó számítógépének beállításától függően — a 
böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen 
adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A 
BBHZRT a naplófájlban található adatokat nem 
kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal (ezekhez 
az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá). 

8. Az adatkezelés célja: 

A. A Felhasználó által kötelezően megadott adatok 
esetében az adatok kezelésének célja a Felhasználó 
jogosultságának azonosítása (pl. cégprofil létrehozása, 
cégellenőrzés), valamint a megrendelt szolgáltatás 
(értesítések) kiküldésének lehetősége. Az adatokat a 
szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá 
arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött 
oldalakon, és az azokon megjelenő hirdetési csíkokon 
(banner) személyre szabott reklámok/tartalmak 
jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú felhasználását a 
Felhasználó – leiratkozással – megtilthatja. 

B. A Billbarter használata során a naplófájlban 
rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása 
kizárólag statisztikai célokat szolgál. 

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a 
személyes adatokat nem használja. Személyes 
adatokat harmadik személyeknek csak a Felhasználó 
előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez 
nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező 
adattovábbításokra. 

9. Az adatkezelés időtartama: 

A Felhasználó által kötelezően megadott adatok 
esetében, amíg a Felhasználó tagja a Billbarter 
oldalnak. (A Felhasználó önkéntes döntése alapján, 
törlési igényének beérkezésétől számított 5 
munkanapon belül a BBHZRT törli az adatokat. 
Amennyiben a Felhasználó jogellenesen, 
megtévesztően használ személyes adatot, vagy 
bűncselekményt valósít meg, akkor az Általános 
Üzletviteli Szabályzatban biztosított módon az BBHZRT 
a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi 
személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg 
azonnal törölheti). 

A BBHZRT az Általános Üzletviteli Szabályzatban 
meghatározott feltételek esetén átmenetileg 
korlátozhatja a Felhasználó működését a Billbarter-
szolgáltatásban. Ebben az esetben adattörlésre nem 
kerül sor. 

10. A személyes adatok törlése: 

A Felhasználó saját személyes adatainak törlési 
igényét e-mailben a delete@billbarter.com címre kell 
eljuttatni. A BBHZRT a törlési igény beérkezésétől 
számított 5 munkanapon belül törli az adatokat.  

11. Adatbiztonsági intézkedések: 

A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén 
a 1A Hosting Kft. szervertermében telepített, dedikált 
szervereken tároljuk. 

12. Az Adatkezelési Szabályzat módosításának 
lehetősége: 

A BBHZRT fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési 
Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett 
egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a 
módosítás hatálybalépését követő használatával 
elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot. 

13. A Felhasználók jogai személyes adataik 
kezelésével kapcsolatban: 

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók 
tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre 
tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, 
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 
adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az 
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá 
arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg 
az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az 
info@billbarter.com címre kell eljuttatni, amire 8 
munkanapon belül választ kap az érintett. A 
Felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés 
időtartama pont alatt meghatározottak szerint. 
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14. Jogérvényesítési lehetőségek: 

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az 
Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság 
előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) segítségét. 
További kérdéssel, illetve észrevételeivel 
info@billbarter.com-mail címen fordulhat a BBHZRT-
hez. 
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Billbarter Hungaria Zrt. és a Felhasználó közötti 
Megállapodás a billbarter.com oldal használatával 
kapcsolatban 
 
A Billbarter Hungaria Zrt. („BBHZRT”) egy internetes 
üzleti portált kínál a www.billbarter.com weboldalon 
("Billbarter"). A Billbarter oldalán különböző online 
szolgáltatások (”Szolgáltatások”) találhatók. Ezen 
szolgáltatások közé tartozik például saját profiloldal és 
céges profiloldal létrehozása, a HONEM 
számlakompenzáción alapuló tartozáskiegyenlítő 
rendszer (”HONEM”), a Barterváltó Elektronikus 
Számla rendszer (”BESZ”), a Barterváltó Elektronikus 
Utalvány rendszer (”BEU”), hirdetési rendszer, 
kapcsolatépítő rendszer, hírfolyam, chat, különböző 
médiaanyagok, például fényképek, szövegek 
felhelyezése. A BBHZRT által nyújtott szolgáltatások 
igénybevevői és a Billbarter oldal felhasználói 
"Felhasználó" néven szerepelnek.  
 
A Billbarter oldal használatával Ön elfogadja a jelen 
Felhasználási feltételeket („Megállapodás”), attól 
függetlenül, hogy regisztrálta-e magát vagy sem a 
Billbarter oldalon. 
  
Az oldalon a Felhasználó regisztráció nélkül is 
tájékozódhat, anyagokat, tájékoztatókat, szerződéseket 
tölthet le. 
 
Ha regisztrált Felhasználóvá (“Regisztrált Felhasználó”) 
szeretne válni, hogy használhassa a Szolgáltatásokat, 
olvassa el ezt a Megállapodást, majd kövesse a 
regisztráció lépéseit. A jelen Megállapodás a tagság 
jogilag kötelező feltételeit rögzíti, amelyeket a BBHZRT 
időről-időre módosíthat. A BBHZRT a módosított 
Megállapodást a Billbarter oldalain közzéteszi, és 
Szolgáltatásainak folytatólagos használata a módosított 
változat elfogadását jelenti. 
   
  
1.ALKALMASSÁG. A Szolgáltatásokat kizárólag olyan 
személyek vehetik igénybe, akik elmúltak tizennyolc 
(18) évesek. A Szolgáltatások elérésével és 
használatával igazolja, hogy Ön legalább tizennyolc 
(18) éves. A Szolgáltatások használatával elismeri és 
vállalja, hogy van joga, hatásköre és kapacitása a 
Megállapodás vállalására, valamint arra, hogy 
megfeleljen a Megállapodás használati feltételeinek. Ha 
csak szörfözik vagy a Billbarter oldalt böngészi, és még 
nem regisztrált, a Billbarter használatát akkor is a 
Megállapodás szabályozza. Ha nem ért egyet a 
Megállapodással, nem használhatja a Szolgáltatásokat 
és nem böngészhet a Billbarter oldalon. 
  
2. REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓ FIÓKJA. Amikor 
Ön regisztrálja magát és a Billbarter oldalon 
Felhasználói fiókot hoz létre, („Felhasználói fiók”), 
felhasználónevet és jelszót kell megadni a Felhasználói 
fiókhoz. A jelszó bizalmasságának fenntartásáért 
kizárólag Önt terheli felelősség. Beleegyezik, hogy 
soha sem használja más  Felhasználói fiókját, 
adatlapját, felhasználónevét vagy jelszavát. 
Beleegyezik, hogy azonnal értesít minket, ha felmerül 
Felhasználói fiókja vagy adatlapja vagy jelszava 
illetéktelen használatának gyanúja. Felhasználói fiókja 
és adatlapja bárminemű használatáért kizárólag Önt 
terheli felelősség. A regisztráció ingyenes. 
  
3. HATÁLYOSSÁG. A Megállapodás érvényes és 
hatályos marad mindaddig, amíg a Szolgáltatásokat 

használja és/vagy Regisztrált Felhasználó. 
Regisztrációját bármikor, bármilyen okból 
térítésmentesen megszűntetheti a személyes 
adatlapon található "Regisztráció törlése" gombra 
történő kattintással, majd az ott leírt utasítások 
követésével. A regisztrációja akkor is megszűnik, ha a  
BBHZRT  e-mailben elküldi Önnek a megszűntetésről 
szóló értesítést. A BBHZRT megszakíthatja az Ön 
Billbarter oldalhoz való hozzáférését. Amennyiben a 
BBHZRT bármilyen okból felfüggeszti a regisztrációját; 
ez a felfüggesztés akkor lép érvénybe, amikor a 
BBHZRT elküldi Önnek az erről szóló értesítő e-mailt 
az Ön által megadott e-mail címre. A Megállapodás 
alábbi pontjai a Megállapodás megszűnését követően 
is érvényben maradnak: 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
  
4. REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓK ÁLTALI 
HASZNÁLAT.  A Szolgáltatások a Regisztrált 
Felhasználók magán/üzleti tevékenységére készültek. 
Szervezetek, Önkormányzatok, Egyházi Intézmények, 
egyéni cégek és/vagy üzleti vállalkozások is válhatnak 
Regisztrált Felhasználóvá és használhatják a Billbarter 
Szolgáltatásokat. A Szolgáltatások jogsértő és/vagy 
jogosulatlan használata kivizsgálást von maga után és 
bizonyos esetekben jogi lépések megtételére is sor 
kerülhet. Felhívjuk figyelmét, hogy nem regisztrálhat 
egynél több Felhasználói fiókot, saját magán kívül más 
személy nevében nem regisztrálhat Felhasználói 
fiókot,-kivéve, ha erre megfelelő szerződéssel 
rendelkezik (pl.:Partnerirodák, Üzletkötők).  
  
5. A SZOLGÁLTATÁS TULAJDONJOGAI. A BBHZRT 
rendelkezik a Szolgáltatások összes tulajdonjogával és 
fenntartja azokat. A Szolgáltatások tartalmaznak 
szerzői jogvédelem alatt álló anyagokat, védjegyeket és 
egyéb tulajdonjogi adatokat („Szellemi termék”), 
amelyekkel a BBHZRT és a licenckibocsátók 
rendelkeznek. A Szellemi termékeket (kivéve, amelyek 
közkincsnek (public domain) számítanak vagy 
amelyekhez írásos engedélyt biztosítottunk az Ön 
számára), nem másolhatja, módosíthatja, teheti közzé, 
közvetítheti, forgalmazhatja, adhatja elő, jelenítheti meg 
vagy adhatja el. Az, hogy a Szolgáltatásokon keresztül 
ilyen Szellemi termékek jutnak el Önhöz, nem ruház 
Önre vagy bármely harmadik félre semmilyen jogot, 
jogcímet vagy érdekeltséget az említett Szellemi 
termékekhez vagy termékekre. 
 
6. A SZOLGÁLTATÁSOKRA FELTÖLTÖTT 
TARTALOM. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy a 
BBHZRT esetleg (de nem kötelezően) megvizsgálja a 
Szolgáltatásokra feltöltött és az azokon közzétett vagy 
megjelenített (a továbbiakban „Feltöltött”), 
csoportosított apróhirdetéseket, tartalmakat, 
kommunikációt, információkat, Szellemi termékeket, 
anyagokat, üzeneteket, fényképeket, videókat, URL-
címeket, adatlapokat és hasonlókat (összefoglaló 
nevén a „Tartalmat”), és letörölhet vagy visszautasíthat 
bármely ilyen Tartalmat, ideértve korlátozások nélkül 
azokat a Tartalmakat, amelyek a BBHZRT elbírálása 
alapján nem felelnek meg ezen Megállapodásnak, vagy 
amelyek sértőek, ide nem illők, illegálisak, illetve 
amelyek sértik más Felhasználók vagy harmadik felek 
jogait, esetleg kárt okozhatnak nekik, vagy 
fenyegethetik biztonságukat. A Szolgáltatásra feltöltött 
és a többi Felhasználó vagy harmadik fél számára 
küldött Tartalomért kizárólag Önt terheli felelősség. 
Továbbá kijelenti és vállalja, hogy joga van a Tartalom 
feltöltésére, valamint hogy nem tölt fel illegális vagy 
tiltott Tartalmat, és nem tulajdonít el, illetve egyéb 
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módon nem sérti meg bármely harmadik fél jogait 
(ideértve korlátozás nélkül minden szellemi 
tulajdonjogot is). Az alábbi, nem teljes lista a Billbarter 
oldalon illegális vagy tiltott Tartalmakat („Tiltott 
tartalom”) sorolja fel. A BBHZRT fenntartja a jogot (de 
nincs kötelezve) arra, hogy kivizsgáljon bárkit, aki 
megszegi ezt az intézkedést, és arra, hogy saját 
belátása szerint megtegye a megfelelő jogi lépéseket, 
ideértve korlátozás nélkül az említett tartalom 
eltávolítását a Szolgáltatásból és az intézkedést 
megszegők regisztrációjának felfüggesztését. 
  
Tiltott tartalom többek között az olyan Tartalom, amely: 
  
 
(a) egyértelműen sértő az online közösségre nézve, 
például olyan tartalom, amely rasszizmust, 
elvakultságot támogat, gyűlöletet szít vagy bármilyen 
fizikai károkozásra buzdít bármely csoport vagy egyén 
kárára; 
 
(b) másik személyt molesztál vagy molesztálását 
támogatja; 
 
(c) „levélszemét,” „lánclevelek,” vagy nagy mennyiségű 
kéretlen levél vagy „spam” továbbításával jár; 
 
(d) tudatosan hamis, félrevezető, vagy olyan 
információkat terjeszt, amelyek törvényellenes, 
visszaélésnek számító, fenyegető, trágár, rágalmazó, 
vagy becsületsértő tevékenységeket vagy viselkedést 
támogatnak; 
 
(e) mások szerzői jogvédelem alatt álló munkájának 
illegális és/vagy jogosulatlan („kalóz”) másolata (akár    
feltüntették ezt rajta, akár nem), mint például, de nem 
kizárólagosan, másolt számítógépes program vagy 
ahhoz vezető link átadása, a másolásvédelmi 
mechanizmusok kijátszására vonatkozó információ, 
zene, videó vagy egyéb Tartalom másolt változatának 
átadása, vagy zene- és videofájlok kalózváltozataihoz, 
vagy más lemásolt Tartalmat magában foglaló fájlokhoz 
vezető linkek; 
 
(f) korlátozottan vagy csak jelszóval elérhető lapokat, 
vagy rejtett oldalakat vagy képeket tartalmaz (amelyek 
más elérhető oldalakról nem érhetők el linkeken 
keresztül); 
 
(g) pornográf vagy szexuálisan szókimondó anyagot 
foglal magában, függetlenül annak formájától; 
 
(h) olyan anyagot tartalmaz, amely 18 év alattiakat 
szexuális vagy erőszakos módon kihasznál, vagy 
személyes adatokat tesz közzé bármely 18 év alatti 
személyről; 
 
(i) illegális tevékenységekhez nyújt használatukkal 
kapcsolatos tájékoztatást, ideértve de nem 
kizárólagosan törvényellenes fegyverek készítése és 
vásárlása, bárki személyes jogainak megsértése, illetve 
számítógépes vírusok átadása vagy létrehozása; 
 
(j) kereskedelmi vagy jogellenes céllal más 
felhasználók jelszavát vagy egyéb személyes adatait 
közzéteszi; és előzetes írásos jóváhagyásunk nélkül 
kereskedelmi tevékenységbe és/vagy kereskedelmi 
értékesítésbe kezd, ideértve, de nem kizárólagosan a 
versenyeket, sorsolásos játékokat, árucserét, hirdetést 
és piramis jellegű rendszereket; 

 
(k) tartalmaz, elősegít ilyeneket, vagy elsődlegesen a 
következő típusú ügyletekben használatosak: 
hamisított áruk, illegális gyógyszerek és kellékek, lopott 
termékek és lopásra használható termékek, engedély 
nélküli kereskedés értékpapírokkal és kötvényekkel, az 
állam engedélyéhez kötött szakmai szolgáltatások vagy 
át nem ruházható tárgyak; vagy 
 
(l) egyéb módon sértik a jelen Szerződést és a 
BBHZRT-re kötelezettséget rónak. 
  
A Szolgáltatásokat az összes érvényben lévő törvény 
és jogszabály betartásával szabad igénybe venni. Nem 
automatizálhatja a Szolgáltatások felhasználását, 
például szkriptek, robotok és hasonlók segítségével, 
üzenetek küldésére. Bár a BBHZRT nem ellenőrizheti a 
Felhasználók Szolgáltatásokon kívüli magatartását, a 
szabályok megszegésének számít a Szolgáltatásokon 
keresztül megszerzett adatok segítségével más 
személy zaklatása, gyalázása vagy megkárosítása, 
illetve más Felhasználók előzetes engedélye nélkül 
való kapcsolatfelvétele, nekik szóló hirdetés vagy 
árusítás eljuttatása. A Felhasználók hasonló 
hirdetésektől és megkeresésektől való védelmének 
érdekében a BBHZRT fenntartja a jogot arra, hogy 
korlátozza a huszonnégy (24) órán belül küldhető e-
mailek és egyéb kommunikációs lehetőségek (ideértve 
a Tartalom megosztását is) számát egy, a BBHZRT 
által saját belátása szerint megállapított értékre. 
  
7. TAGSÁGI ADATLAP, CÉGPROFIL. A Tagsági 
adatlapon és az Önhöz kapcsolt Cégprofil esetében 
használt tartalmak valódiságáért Ön felel, nem tölthet 
fel megtévesztésre alkalmas (hamis) adatokat. 
  
8.  SZERZŐI JOGOK. Tilos bármely módon feltölteni, 
forgalmazni vagy reprodukálni bármilyen szerzői 
jogvédelem alatt álló anyagot, védjegyet vagy egyéb 
védett információt a tulajdonos előzetes írásbeli 
engedélye nélkül. Az előbbiek korlátozása nélkül, ha 
úgy hiszi, hogy a munkáját lemásolták és feltöltötték a 
Szolgáltatásokra a szerzői jogait sértő módon, küldje el 
szerzői jogokkal foglalkozó munkatársunknak a 
következő adatokat: a szerzői jog tulajdonosa által 
intézkedéssel megbízott személy elektronikus vagy 
fizikai aláírása; a jogvédelem alatt álló, állítása alapján 
szerzői jogsértés által érintett munka leírása; annak a 
leírása, hogy a Billbarter oldalon hol található a szerzői 
jogokat állítólag megsértő anyag; az Ön címe, 
telefonszáma és e-mail címe; írásos nyilatkozat, 
amelyben jóhiszeműen kijelenti, hogy a vitatott 
használatot nem engedélyezte a szerzői jog 
tulajdonosa, a tulajdonos ügynöke vagy a törvény; egy 
nyilatkozat, amelyben hamis tanúzás terhe mellett 
kijelenti, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak, 
és hogy Ön vagy a szerzői jog birtokosa, illetve a 
szerzői jog birtokosának megbízásából jár el. 
  
  
 9. HARMADIK FÉL TARTALMA. Előfordulhat, hogy a 
Szolgáltatásokon keresztül hozzáfér a többi 
Felhasználótól, hirdetőtől és más harmadik féltől 
származó tartalomhoz. Mivel az ilyen Tartalmakat nem 
ellenőrizzük, (a) tudomásul veszi, hogy nem vagyunk 
felelősek az ilyen Tartalmakért, és (b) nem garantáljuk 
az ilyen Tartalmak által hozzáférhető információk 
pontosságát, alkalmasságát vagy minőségét, ezen felül 
pedig nem vállalunk felelőséget a többi hirdető és más 
harmadik fél által hozzáférhetővé tett akaratlan, 
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kifogásolható, pontatlan, félrevezető vagy törvénytelen 
Tartalmakért. 
  
10. FELMENTÉS. Ön az ide vonatkozó törvények által 
megengedett mértékig felmenti a BBHZRT-t az 
alábbiakkal kapcsolatos minden felelősség alól: (a) a 
Szolgáltatásokra feltöltött helytelen vagy pontatlan 
Tartalom, attól függetlenül, hogy a helytelenséget vagy 
pontatlanságot a Szolgáltatások valamelyik 
Felhasználója, egy Regisztrált  Felhasználó, vagy a 
Szolgáltatásokhoz használt vagy azokkal társított 
eszközök vagy programozás okozta; (b) a Szolgáltatás 
bármely Felhasználójának offline vagy online 
magatartása; (c) a telefonhálózat vagy -vonalak, 
internetes számítógépes rendszerek, szerverek vagy 
szolgáltatók, számítástechnikai eszközök vagy 
szoftverek problémái vagy technikai hibái, az e-mail 
kezelés vagy Tartalomlejátszók internetes vagy 
bármely webhelyen előforduló, technikai problémákból 
vagy forgalomtorlódásból adódó hibája, az itt felsoroltak 
kombinációja, ideértve a felhasználó és/vagy 
Regisztrált Felhasználó vagy bármely más személy 
számítógépében keletkező károkat, amelyeket a 
Szolgáltatással kapcsolatos anyagokban való részvétel 
vagy azok letöltése eredményezett; (d) a 
Szolgáltatásokra feltöltött Tartalom, illetve a Regisztrált 
Felhasználó által vagy a Regisztrált Felhasználó 
részére küldött Tartalom, illetve a Billbarter oldal 
felhasználói és/vagy Regisztrált Felhasználói között 
történő online vagy offline kommunikáció által okozott 
bármilyen veszteség vagy kár; és (e ) bármilyen hiba, 
kihagyás, megszakítás, törlés, meghibásodás, 
működés- vagy átvitelbeli késedelem, kommunikációs 
csatorna meghibásodása, valamint a Billbarter oldal 
felhasználóinak vagy Regisztrált Felhasználóinak 
kommunikációja során bekövetkező lopás, adatvesztés 
vagy illetéktelen hozzáférés. 
  
  
11. ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ. Ön és a 
BBHZRT között zajló kommunikáció elektronikus úton 
történik, akár a Billbarter oldal használatával, akár e-
mailben, akár olyan formában, hogy a BBHZRT 
értesítéseket tölt fel a Szolgáltatásokra vagy e-mailben 
kapcsolatba lép Önnel. Szerződéssel kapcsolatos 
ügyintézés esetére (a) beleegyezik, hogy a BBHZRT 
elektronikus formában kommunikál Önnel; és (b) 
tudomásul veszi, hogy a BBHZRT által Ön felé 
elektronikus úton közvetített összes használati feltétel, 
megállapodás, értesítés, közlés és egyéb 
kommunikáció megfelel minden olyan jogi követelmény-
nek, mint az említettek írásos formája. Az előzőekben 
felsoroltak nincsenek hatással elidegeníthetetlen 
jogaira.  
  
12. KÁRTALANÍTÁS. Tudomásul veszi, hogy 
kárpótolja és felelősségtől mentesnek tekinti a 
BBHZRT-t, annak leányvállalatait, társvállalatait, 
tisztviselőit, egyéb partnereit és alkalmazottait minden 
olyan veszteség, teher, követelés (ideértve az ésszerű 
mértékű ügyvédi díjakat is) esetén, amelyek úgy 
keletkeztek, hogy a Szolgáltatásokat a Megállapodástól 
eltérően használta, és egy harmadik fél emiatt 
követeléseket támasztott a BBHZRT-vel szemben, 
és/vagy a Megállapodás megszegéséből erednek, 
és/vagy minden olyan esetben, amikor megszegte a 
fentiekben felsorolt garanciákat és vállalásokat. 
  
13. EGYÉB. Ezen Megállapodás képezi a 
Szolgáltatások használatára vonatkozó megegyezést 

Ön és a BBHZRT között. Ha a Megállapodás bármely 
rendelkezése érvénytelennek minősül, a Megállapodás 
további részei ettől függetlenül hatályosak maradnak. 
Az itt leírtaktól függetlenül a Megállapodásnak nincs 
harmadik fél kedvezményezettje, és semmilyen 
harmadik fél (ideértve a többi Regisztrált Felhasználót 
is) nem rendelkezik a Megállapodás bármely pontjának 
végrehajtási jogával. Ha a Megállapodás bármely 
rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlan-
nak minősül, az adott rendelkezést módosítjuk a helyi 
törvényeknek leginkább megfelelő módon, miközben a 
Megállapodás többi rendelkezése változatlanul hatályos 
marad. Ha a BBHZRT nem gyakorolja vagy hajtja végre 
a Megállapodásban lefektetett bármely jogát vagy 
rendelkezését, az nem tekinthető az ilyen jogok és 
rendelkezések jogfeladásának. A Megállapodás 
fejezetcímei csak az olvashatóságot szolgálják, jogi és 
szerződésbeli következményük nincsen.  
  
14. SZERZŐI JOGOK/VÉDJEGYADATOK. Copyright 
© Minden jog fenntartva. A Szolgáltatásokban 
megjelenő védjegyek, szimbólumok és szolgáltatási 
jelzések („Jelzések”) saját tulajdonunk vagy harmadik 
felek tulajdona. Ezen Jelzések előzetes írásbeli 
engedélyünk vagy az adott harmadik fél előzetes 
engedélye nélkül történő használata tilos. 
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Billbarter Hungaria Zrt. Általános Üzleti Szabályzata a  
HONEM számlakompenzációs kereső rendszerre ("HONEM") vonatkozóan.  
 
 
A Billbarter Hungaria Zrt. tevékenysége: 
 
A Billbarter Hungaria Zrt. üzemelteti a billbarter.com internetes platformot, amely egyik szolgáltatása a HONEM 
rendszer. A HONEM a Felhasználó által feltöltött számlaadatok alapján (“Számlakövetelés”) olyan kapcsolatot keres, 
hogy a feltöltő Felhasználó Követelését egy vele (a Felhasználóval) szemben fennálló Tartozásba tudja érvényesíteni.  
 
Ahhoz, hogy a rendszer kapcsolatot tudjon keresni a Felhasználónak fel kell a rendszerbe töltenie azokat a Követelése-
ket, amelyeket  Felhasználónak nem fizettek ki. 
 
A rendszer a Követelések feltöltését követően elektronikus úton (e-mailben) értesíti a tartozó felet arról, hogy vele 
szemben milyen Követelést rögzítettek a HONEM rendszerben. Az értesítésben tájékoztatja egyben a tartozó felet, hogy 
a HONEM rendszer most két alternatív lehetőséget kínál tartozása rendezésére: 
 

a) Amennyiben neki is tartoznak, töltse fel a HONEM rendszerbe a követelés számláit. Így a tartozási lánc az 
ő számlafeltöltéseivel folytatódik tovább. Ha a rendszer talál kapcsolatot, akkor fennálló tartozása és követelése 
összevezetésre kerül, így pénzügyi teljesítés nélkül tudja rendezni tartozását. 
 

b) Amennyiben nincsenek olyan számlái, amit követelésként feltölthetne, abban az esetben a Barterváltó 
segítségével “ledolgozhatja” a fennálló tartozását (amennyiben erre a Követelő fél igényt tart). Ebben az 
esetben az e-mailben megjelölt illetékes Partneriroda segítségével tudnak továbblépni. 
 

Amennyiben a tartozó fél élni szeretne bármelyik lehetőséggel, neki is végig kell csinálnia a regisztráció folyamatát, majd 
a rendszeren belül elismerni, hogy a tartozással egyetért. 
 
 
A HONEM működése: 
 
A feltöltött számlaadatok alapján a rendszer megvizsgálja, ki kinek tartozik. Megy sorba a feltöltött Követeléseken 
egészen addig, amíg nem talál olyan számlákat, amelyeket a Követelésekkel szembeállíthat. 
Ekkor tulajdonképpen egy olyan több tíz, száz vagy akár több ezer számlából álló tartozási kört alakít ki, ahol a 
résztvevők csak azokat ismerik, akik nekik tartoznak, illetve akiknek Ők tartoznak. A rendszer ezután minden érintett 
Felhasználótól beleegyezést kér, hogy a feltöltött Követelésekbe kompenzálhassa a megtalált tartozást. Ha minden 
résztvevő jóváhagyja a tranzakciót, akkor a rendszer értesíti a résztvevőket arról, hogy melyik számlából, milyen 
összeget engedjenek el, cserébe azért, hogy egy velük szemben fennálló Követelésből ugyan ilyen mértékű tartozásuk 
elengedésre kerüljön. A tartozás elengedésekről szóló “Nyilatkozatokat” a rendszer automatikusan elkészíti és eljuttatja 
az érintett felekhez e-mail formában, amit kinyomtatva a könyvelésükhöz csatolhatják.  
 
A HONEM könyveléssel kapcsolatos kérdése: 
 
A HONEM a feltöltött számlaadatok alapján összeállítja a vállalkozásoknak azt a körét, amelyben a „körbetartozás” 
megvalósul. 
 
A kintlévőség- (és tartozás-) állomány a körben szereplő legkisebb követelés összegével csökkenthető pénzügyi 
műveletek, pénzügyi teljesítés nélkül. 
 
Ennek a lebonyolítása akként valósítható meg, hogy a körben szereplő valamennyi vállalkozás a legkisebb fennálló 
követelés összegének megfelelő összeget elenged az adósával szemben. 
 
A tartozás elengedésének mértékét a Billbarter Hungaria Zrt. határozza meg a HONEM-rendszer segítségével 
összeállított kör ismeretében. A felhasználó érintett vállalkozások a követelésük egy részét nem ingyenesen engedik el, 
hanem feltételesen és azzal, hogy az ő hitelezőjük egy velük szembeni ugyanekkora mértékű követelésrészt elenged. 
 
A tartozást elengedő nyilatkozat egyik feltétele tehát, hogy a nyilatkozatot tevő hitelezője is ugyanilyen tartalmú 
nyilatkozattal engedjen el ugyanekkora mértékű tartozást. További feltétel, hogy a körben érintett vállalkozások 
mindegyike tegye meg e nyilatkozatát a megfelelő összeg elengedésére. Bármelyik feltétel nélkül a tartozás elengedése 
nem hatályosul, azaz jogi következményei nem lesznek. 
 
A Billbarter Hungaria Zrt., amennyiben az összes megkívánt tartozást elengedő nyilatkozat megtörtént, e körülmény, 
mint második feltétel, beálltáról értesíti az érintetteket, a nyilatkozatok hatályossá válnak, az összes kintlévőség 
állomány pedig az elengedett követelések összegével csökken. 
 
Minden vállalkozás ugyanolyan mértékű követelést enged el, amilyen összegű követelést vele szemben egy másik 
vállalkozás elenged. Az egyes vállalkozások szintjén tehát egyik irányban az elengedett követelés és a másik irányban a 
megszűnő tartozás összegszerűen megegyezik: nulla összegű a tranzakciós kör végeredménye. 
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A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. Évi LXXXI. Törvény 8.§ (1) bekezdésének h) pontjában szereplő 
kivételtől eltekintve a HONEM rendszerben végzett eljárás nem eredményez sem eredmény, sem adóalap 
módosulást.  
 
HONEM kompenzáció könyvelése: 
 
Tartalmilag az eljárás követelés elengedésnek minősül, így a könyvelést az elengedő félnél: T88 Rendkívüli ráfordítás-
K3 Követelés xx Ft és ugyanígy, aki felé elengedték:T4 Kötelezettség-K98 Rendkívüli bevétel xx Ft. 
 
 
A HONEM igénybevétele: 
 
 

1.) Ha a Felhasználó saját maga rögzíti a követeléseket a rendszerben 
 

a. A Felhasználó ingyenesen regisztrál a billbarter.com oldalon, ekkor létrehozza Személyes Felhasználói 
Fiókját, 

b. Személyes Felhasználói Fiókjához hozzárendeli a vállalkozása Cégprofilját, 
c. A Felhasználó ellenőrizteti a Cégprofilját, 
d. A Felhasználó a számlarögzítés előtt elfogadja jelen Szabályzatot, 
e. A Felhasználó rögzítheti számlaköveteléseinek adatait a rendszerbe, vagy elfogadhatja a vele 

szemben rögzített követeléseket. 
 

2.) A Felhasználó megbízza a Billbarter Zrt. Szerződéses Partnerét, (“Partneriroda”) hogy a számláit kezelje 
 

a. A Felhasználó ingyenesen regisztrál a billbarter.com oldalon, ekkor létrehozza Személyes Felhasználói 
Fiókját, vagy személyesen megjelenik a Partnerirodában, ahol a Partneriroda létrehozza számára a 
Személyes Felhasználói Fiókot, illetve a Cégprofilt, 

b. Megbízási Szerződés keretében a Felhasználó megbízza a Partnerirodát, hogy a HONEM 
rendszerben, az általa meghatározott feltételek szerint rögzítse és kezelje a Felhasználó 
Számlaköveteléseit, 

c. A Felhasználó ellenőrizteti a Cégprofilját, 
d. A Partneriroda ezután rögzítheti a számlakövetelések adatait a rendszerbe. A Felhasználóval 

szembeni tartozások elismerését egyeztetés után végezheti a Partneriroda is, de megteheti a 
Felhasználó is, függetlenül attól, hogy a számlák rögzítését a Partneriroda végezte. 
 

3.) A Felhasználó a saját könyvelőjét bízza meg a számlák kezelésével 
 

a. A Felhasználó lépjen kapcsolatba az info@billbarter.com címen a Billbarter Hungaria Zrt.-vel. Az e-
mailben küldje meg a Felhasználó könyvelőirodájának nevét, címét, telefonszámát és annak a nevét, 
akivel a könyvelőirodában kapcsolatba léphetünk. 

b. Felvesszük a kapcsolatot, szerződést kötünk a könyvelőirodával, 
c. Ezután a könyvelőiroda önállóan tudja kezelni a Felhasználó számlaköveteléseit. 

 
Számlák rögzítése: 
 
A Felhasználó (Partneriroda) csak a kimenő számláit tudja rögzíteni. A Felhasználóval szemben rögzített követeléseket 
(bejövő számlák) a Felhasználónak (Partneriroda) el kell ismerni és számlánként el kell fogadni. A 
számlakompenzációhoz kimenő számlának és bejövő számlának is rögzítettnek kell lennie a HONEM rendszerben. 
 
  
A HONEM rendszerben rögzíthető kimenő számlákkal kapcsolatos adatok: 
 
 

Számlakibocsátó: az a vállalkozás, aki a számlát kibocsátotta 

Számla száma: a számla, szerződés vagy teljesítési igazolás sorszáma 

Kibocsátás dátuma: a számla, szerződés vagy teljesítési igazolás kiállításának napja 

Fizetési határidő: az időpont, ameddig teljesíteni kell (kellett volna) a számlát 

Számla bruttó végösszege: a számla, szerződés vagy teljesítési igazolás bruttó végösszege  

Deviza: EUR, HUF, RON 

Követelt összeg: amennyit a számla végösszegéből bruttóban követel 
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Kompenzálható összeg: itt a Felhasználó be tudja állítani, hogy a bruttó végösszegből mekkora összeg 
kerüljön kompenzálásra.  

Felajánlott jutalék: 1-30% között, egy százalékonként beállítható, a számlakompenzáció után, 
Felhasználó által fizetett kompenzációs jutalék mértéke. Minimum 1%-ot be kell 
állítani. Minél magasabb jutalék kerül beállításra, annál nagyobb prioritást élvez a 
számla a kompenzáció keresése során 

Vevő: az a vállalkozás, aki a számla befogadója (Vevője) 

Cím:  a Vevő székhelyének címe 

Adószám: a Vevő adószáma 

Kapcsolattartó: a Vevő kapcsolattartója, olyan személy, aki a számlával kapcsolatban kompetens 
 

Telefon: a Kapcsolattartó telefonszáma 

E-mail: a Vevő központi e-mail címe 

Kimenő számlák rögzítése: a HONEM menücsoportból válasszuk ki a "kintlévőség rögzítése" menüpontot, majd 
az "új számla rögzítése" gombra kattintva töltsük ki az adatokat, majd a kitöltés 
befejeztével mentsük el a számlát. 

Kimenő számlák listája:  a Felhasználó által rögzített kimenő számlák listája 
 

Számla módosítása: a Felhasználó által rögzített számla kiválasztása után a számla részletei 
módosíthatóak 

Állapot jelzések: a számlák állapota számlánként szimbólumokkal jelzett, amelyek a következők 
lehetnek: 
 
részben kompenzált: amikor a számlából bizonyos összeg már kompenzálásra került, 
de nem a számla teljes összege. Ez az állapot egyben azt is jelenti, hogy folyik 
tovább a számla feldolgozása.  
 
kompenzált: a számla teljes összege kompenzálásra került 
 
feldolgozás alatt: a számla kompenzálásának lehetőségét keresi a rendszer 
 
törölt: a számlát a Felhasználó törölte 
 
jóváhagyásra vár: a Vevő általi "Elfogadásra" vár 
 
jóváhagyott: a Vevő jóváhagyta elismerte a számlatartozást 
 
elutasított: a Vevő elutasította, nem ismerte el a számlatartozást 
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Bejövő számlák: a Felhasználó itt találja a vele szemben felrögzített követeléseket. A bejövő számlák 
esetében két funkciót lehet használni: 
 
Elfogadás: a Felhasználó egyetért a számlával, elismeri a tartozást. 
 
Elutasítás: a Felhasználó nem ért egyet a számlával, elutasítja a tartozást. 
A bejövő számla elfogadása vagy elutasítása: abban az esetben, ha egy 
vállalkozással szemben a HONEM rendszerben követelést rögzítenek fel, a rendszer 
automatikusan a kimenő számla rögzítésénél megadott adatok alapján, elektronikus 
úton, a tartozó fél (Vevő) központi e-mail címére, szöveges formában értesítést küld.  
 
-ha a Vevő még nem rögzített vállalkozás a HONEM rendszerben: akkor tájékoztatja 
a Vevőt a rendszer működéséről és teendőiről a cégadatok rögzítése és cégprofil 
ellenőrzése, a számla jóváhagyásának vagy elutasításának elvégzése céljából. 
-ha a Vevő rögzített vállalkozás a HONEM rendszerben: a tartozás részleteit 
tartalmazza és kéri a Vevőt, hogy vagy fogadja el (ismerje el), vagy utasítsa el a 
tartozást. 
 

 
 
Sikeres kompenzáció esetén jutalékfizetés: 
 
A Felhasználó (Partneriroda) a HONEM szolgáltatását előzetes költségek nélkül veheti igénybe. A Felhasználó 
(Partneriroda) a Követelések rögzítésekor minden számla esetén előre be kell, hogy állítson jutalékot, amelyet sikeres 
kompenzáció esetén a Billbarter Hungaria Zrt. részére, számla ellenében meg kell fizetnie. A jutalék mértéke 
minimálisan a kompenzált összeg 1%-a+Áfa.  
 
Bizonyos esetekben szükség lehet arra, hogy a Felhasználó Követelésével gyorsabban, kiemelten foglalkozzon a 
rendszer. Ez akkor lehet hasznos, ha a tartozó félről sejthető, hogy esetleg hamarosan felszámolás alá kerül, vagy túl 
sok tartozást halmozott fel és mielőbb szeretné a Felhasználó a Követelését érvényesíteni. 
Ebben az esetben a prioritás igényét úgy tudja a Felhasználó jelezni a rendszer felé, hogy 1%-nál magasabb jutalékot 
állít be.  
 
A jutalék fizetésének módja: Felhasználó a kompenzáció elfogadását követő 8 napon belül, megküldött számla 
ellenében, átutalással köteles a kompenzációs jutalékot teljesíteni. Késedelmes fizetés esetén évi 20% késedelmi 
kamatot számítunk fel. 
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1 
Billbarter Hungaria Zrt. Általános Üzleti Szabályzata 
a Barterváltó Elektronikus Számlára vonatkozóan.  
 
 
A Billbarter Hungaria Zrt. tevékenysége: 
 
A Billbarter Hungaria Zrt. (“BBHZRT”) egy internetes 
üzleti portált kínál a www.billbarter.com (“Billbarter”) 
weboldalon, amely egyik szolgáltatása egy olyan 
kereskedelmi rendszer (“Piactér”), ahol a regisztrált 
Felhasználók keresletüket/kínálatukat tudják megjelení-
teni. A BBHZRT a Felhasználók (vagy Vállalkozások) 
számára biztosítja, hogy a Barterváltó Elektronikus 
Számla (“BESZ”) rendszer segítségével az egymás 
közötti ügyleteiket BESZ elszámolás alapján, részben 
vagy egészben készpénz felhasználása nélkül, 
Barterváltóban (“BV”) tudják lebonyolítani. A szállítások 
és szolgáltatások kizárólag az ügyben résztvevők 
között keletkeztetnek jogviszonyt, azokban a BBHZRT 
kizárólag mint közvetítő szerepel. A BV sem részben 
sem egészében készpénzre nem váltható. A BBHZRT 
pénzügyi tevékenységet nem folytat. 
 
 
A BV és BESZ meghatározása: 
 
A BV-vel zárt körben (regisztrált Felhasználók között) 
lehet tranzakciókat bonyolítani, az áru /szolgáltatás 
vagy egyéb megállapodásban szereplő dolog 
ellenértékét BV-ben teljesíteni.  1 BV értéke 1 HUF.  
A rendelkezésre álló BV összeg elszámolása egy 
úgynevezett Barterváltó Elektronikus Számlán (“BESZ”) 
történik. A BESZ hasonló egy online bankszámlához. 
Rendelkezik egyedi, csak a Felhasználónak létrehozott 
azonosítóval, csak tulajdonosa fér hozzá (illetve, akinek 
erre engedélyt ad), lehet átutalni/fogadni BV összeget 
és lehet rá BV vásárlási keretet folyósítani. A BESZ 
számla egyenlege azt mutatja meg, hogy a 
Felhasználónak mennyi BV felhasználási lehetősége 
van a Billbarter rendszerben, illetve mennyi 
felhasználható (vásárlás) követelése a Billbarter 
rendszerrel szemben. 
 
 
A BESZ-hez köthető fogalmak: 
 

• BESZ: az az elektronikus számla, amelyen 
keresztül a Felhasználó számára rendelkezés-
re álló BV összeg elszámolásra kerül, 
hasonlóan egy banki folyószámlához. Nyitása 
ingyenes. Kezdő egyenlege nulla. 

• Átutalás: BV összeg átutalása egyik 
számláról a másikra, hasonlóan a forint 
átutaláshoz. Ugyanolyan azonosítók alapján 
azonosítható számlák és megadható 
összegek. 

• BESZ-azonosító: 18 karakterből álló egyedi 
azonosító, amelynek összetétele: AA-
xxxxxxxx-xxxxxxxx. Kettő az országot 
megjelölő betű (HU), majd kétszer 8 azonosító 
szám.  

• BV-Elfogadási arány: az az arány, amelyet a 
Felhasználó határoz meg, hogy 
termékéért/szolgáltatásáért milyen maximális 
részben fogad el BV-t. (Pl. 100.000 forint piaci 
árú termék esetén a 40% elfogadási arány= 
vásárló köteles 60.000 forintot kifizetni 

forintban (átutalás vagy készpénz már önálló 
döntés) és 40.000 BV-t átutalni az eladó BESZ 
számlájára).  

• A minimális elfogadási arány 20%, (az ideális 
az 50%), amelyet maximum 100%-ig lehet 
beállítani.   

• BV-Elfogadóhely: olyan Vállalkozás, amely 
elfogad valamilyen arányban forint helyett BV-
t. 

• BV-Vásárlási Keret: az a BV összeg, amelyet 
a BBHZRT a Felhasználó rendelkezésére 
bocsát, amennyiben az a Minősítés után 
alkalmasnak bizonyul rá. Az összeg fedezete 
váltófedezet. 

• Minősítés: a Partneriroda által végzett 
tevékenység, amelynek során a Minősítési 
Adatlap alapján a BBHZRT központilag 
Minősíti a Vállalkozást. A Minősítési díj 10.000 
HUF+Áfa. 

• BV-Kínálat: a BESZ számlával rendelkező, 
BV-t elfogadó Felhasználók által feltöltött saját 
áru/szolgáltatás, amelyet BV-vel lehet 
megvásárolni. Kötelező feltüntetni a BV 
arányt. A kínálat megjelenik a BV-Piactéren, 
különböző feltételekre szűrhető. 

• BV-Kereslet: Vállalkozások, akik rendelkez-
nek BESZ számlával és elkölthető BV 
egyenleggel, rögzíthetik, milyen terméket/ 
szolgáltatást keresnének. Ezek hasonlóan a 
kínálathoz megjelennek a BV-Piactéren. 

• BV-Üzleti Ajánlat: BV Kereslet és BV Kínálat 
együttesen 

• BV-Piactér:  A BV-ért kapható ill. kínált 
termékek és szolgáltatások listája. Tehát 
ingyenes hirdetési felület a Felhasználók 
számára.  

• Vállalkozás saját ÁSZF (Általános 
Szerződési Feltételek): a vállalkozásnak le 
kell fektetnie milyen feltételek mellett, milyen 
határidővel teljesít és ezért cserébe milyen 
arányban, milyen határidővel fogad el BV-t.  

 
 
BV-Elfogadóhely és BESZ nyitása: 
 
Azoknak a Vállalkozásoknak, akik szeretnének BV-t 
elfogadni termékért/szolgáltatásért cserébe, illetve az 
így megszerzett BV-t szeretnék más termékre/ 
szolgáltatásra fordítani, BV-Elfogadóhellyé kell válniuk, 
valamint BESZ-t kell nyitniuk. 
 
BV-Elfogadóhely az a Vállalkozás lehet, aki  
 

1. Regisztrált Felhasználóként a Billbarter 
oldalon létrehozta a Vállalkozás Cégprofilját. 

2. A Cégprofilt ellenőriztette. 
3. Meghatározta a BV-Elfogadási arányt. 
4. Elfogadta a BESZ-re vonatkozó jelen Üzleti 

Szabályzatot. 

A BV-Elfogadóhely, amennyiben nem kap BV-Vásárlási 
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keretet (nem kell Minősítési díjat sem fizetnie), tehát 
csak azt a BV összeget költheti el, amelyet szolgáltatá-
saiért vagy áruiért cserébe kap. A BBHZRT feltünteti a 
Cégprofilban az Elfogadóhely jelzést, beteszi a 
kereshető listába, valamint kínálata és kereslete 
megjelenik a BV-Piactéren. 
 
BESZ használata: 
 
A Felhasználó a Billbarter rendszerbe történő 
bejelentkezés után tud hozzáférni a BESZ –hoz. A 
BESZ létrehozásakor a rendszer egy 6 számjegyből 
álló titkos biztonsági kódot kér a Felhasználótól. Ezt a 
kódot fogja a rendszer a BESZ-ról történő utalások 
alkalmával elkérni a Felhasználó jogosultságának 
ellenőrzése céljából. A Felhasználó akkor is tud 
teljesíteni átutalást, ha nem tartózkodik internet vagy 
számítógép közelében. A Partnerirodák rendelkeznek 
olyan lehetőséggel, hogy telefonon tudjanak utalást 
teljesíteni a Felhasználók részére. Ebben az esetben a 
Felhasználó felhívja telefonon az általa kiválasztott 
Partnerirodát, megadja a BESZ-nak számát, majd azt a 
Vállalkozást akinek utalni szeretne a BESZ –ról és az 
átutalandó BV összeget. A rendszer a 6 jegyből álló 
titkos biztonsági kód 3  véletlenszerű karakterét fogja 
elkérni az azonosításhoz. Így a teljes kód soha nem 
kerül ki a Felhasználó birtokából, azonosítása mégis 
biztonságosan megtörténik. A titkos biztonsági kód 
megőrzése, biztonságos használata, kizárólag a 
Felhasználó felelősége. A kód elvesztéséből származó 
felelősséget a BBHZRT teljes mértékben elhárítja 
magától. 
 
Fizetési feltételek, díjak: 
 
A BESZ nyitása ingyenes. A Felhasználó kizárólag a 
BESZ-án könyvelt BV összegek után fizet forgalmi díjat 
az alábbiak szerint: 
 
A BV-Elfogadóhely számlájára beérkező (amikor a 
Vállalkozás eladja termékét/szolgáltatását) BV után 4% 
+ Áfa összeget magyar forintban. 

Amennyiben az adott hónapban semmilyen mozgás 
nem történik a BV-Elfogadóhely számláján, abban az 
esetben a számlán a hónap utolsó napján rendelkezés-
re álló BV összeg után 0,5% +Áfa összeget számíthat 
fel a BBHZRT. 
 
A BBHZRT minden hónap 5. napjáig megküldi a 
Felhasználó részére az előző hónap tranzakciós listáját 
illetve a hozzá tartozó forgalmi díjról szóló díjbekérőt. A 
Felhasználó a kiállítástól számított 8 napos fizetési 
határidő figyelembe vételével köteles a díjbekérőn 
szereplő teljes összeget átutalással a díjbekérőn 
szereplő bankszámlaszámra teljesíteni. 
 
Amennyiben Felhasználó vitatja az aktuális díjbekérőn 
szereplő összeget, köteles az egyeztetés lebonyolítását 
3 munkanapon belül a BBHZRT ügyfélszolgálatánál 
kezdeményezni. 
 
A BBHZRT az összeg beérkezését követő napon 
(amennyiben az a nap hétvégére vagy munkaszüneti 
napra esik, akkor az utána következő legközelebbi 
munkanapon) elektronikus úton megküldi az eredeti 
számlát a Felhasználó részére.  
 
Amennyiben a Felhasználó folyószámlája tárgyhónap 

utolsó napjáig tartozást mutat, a BBHZRT jogosult a 
BESZ felfüggesztésére, valamint a Felhasználó 
Billbarter oldalhoz történő hozzáférésének korlátozásá-
ra. 
 
Késedelmes fizetés esetén évi 20% késedelmi kamatot 
számít fel a BBHZRT. 
 
 
A BESZ tranzakciók, könyvelési bizonylatok: 
 
A BBHZRT a Felhasználó BESZ-ját vezeti, illetve 
biztosítja a számláról történő biztonságos utalási 
tranzakciók lebonyolítását, nyilvántartását. A BESZ 
online elérhető, arról naprakészen lekérdezhető, 
könyvelhető dokumentumok nyomtathatók. A 
Felhasználó a BESZ-án BV-ben történő értékesítés 
után köteles az egyes tranzakciókat terhelő minden 
nemű adóteher és járulék megfizetésére a hatóságok 
felé. 
 
A BESZ megszűntetése: 
 
A Felhasználó írásban az info@billbarter.com 
elektronikus címre küldött nyilatkozatával, egyoldalúan, 
költségektől mentesen megszűntetheti a BESZ –ját. 
A BESZ-án található BV-t a megszűntetés előtt el kell 
költenie, a számla egyenlegének nullának kell lennie.  
 
BV-Vásárlási Keret (“Keret”) igénylése: 
 
A Felhasználó a BBHZRT-nél, vagy a Partnerirodáknál 
kérvényezheti Keret biztosítását. Keretet kizárólag 
Minősített Felhasználó kaphat.  
 
A Minősítéshez személyesen kell megjelenni a 
Vállalkozás képviselőjének a BBHZRT irodájában (vagy 
Partnerirodájában), ahol a minősítési kérdések és 
cégadatok kitöltésén túl a BBHZRT megvizsgálja a 
Vállalkozás Keret igényét, vagyoni helyzetét és a 
teljesítés garanciáit. 
 
A Minősítés megtörténhet online módon is, melyről a 
BBHZRT értesíti az igénylőt. Az online igényléshez az 
alábbi dokumentumok megküldése szükséges: 
-online igénylő hiánytalan kitöltése 
 
Egyéni Vállalkozás esetén: 
-vállalkozói engedély másolata (vállalkozói igazolvány) 
-személyi igazolvány és lakcímkártya másolata 
 
Társas vállalkozás esetén: 
-aláírási címpéldány másolata 
-aláíró személyi igazolvány és lakcímkártya másolata 
 
BV-Vásárlási Keret igényelhető nagysága: 
 
500.000.-BV-500.000.000.-BV 
 
A Vállalkozás Minősítése (csak BV-Vásárlási Keret 
esetén): 
 
A Keret biztosításának feltétele, hogy a Vállalkozás 
cégjegyzésre jogosultja személyesen megjelenjen a 
BBHZRT Partnerirodájában. Az irodában a BBHZRT 
nevében a Partneriroda képviselője felveszi a 
Vállalkozás nyilvános adatait valamint a Vállalkozással 
kapcsolatos egyéb, bizalmas üzleti információkat. A 
BBHZRT a megkapott információk alapján elkészíti a 
Vállalkozás kockázati besorolását, amelyről a 
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Vállalkozást, -a Minősítés rögzítésének napjától 
számított- 3 munkanapon belül értesíti a BBHZRT . 
 
A Minősítés tartalmazza a Vállalkozás által igénybe 
vehető Keret összegét. 
 
Amennyiben a Vállalkozás elfogadja a Minősítésben 
szereplő Keretösszeget, a BBHZRT elkészíti a BV-
Vásárlási Keretmegállapodást (“Keretmegállapodás”). A 
Keretmegállapodás cégszerű aláírását követően a 
BBHZRT, az abban meghatározott éves Keretet, BV 
formájában, a Vállalkozás BESZ-án jóváírja. 
 
A BBHZRT jogosult a Keret nyújtását megtagadni vagy 
visszavonni. 
 
A Vállalkozás Minősítése 10.000.- Ft + Áfa éves díj 
ellenében történik meg. A Vállalkozás Minősítési 
díjának megfizetése független a Keret biztosításától 
vagy attól, hogy a Keretmegállapodás létrejön-e vagy 
sem a Vállalkozás és a BBHZRT között. 
 
 
A BV-Vásárlási Keret igénybevétele: 
 
A Keretmegállapodásban rögzített egyedi feltételek 
szerint. 
 
 
 
A BV-Vásárlási Keret fizetési feltételei, díjai: 
 
A Keret folyósítása előtt (ha ettől eltérő megállapodás 
írásban nem születik) a Vállalkozásnak az igényelt 
Keretösszegnek megfelelő Keret 4%+Áfát mint forgalmi 
díjat, számla ellenében kell megfizetnie magyar 
forintban. 
 
A BESZ-ról elutalásra kerülő és arra érkező összegek 
után a Felhasználó a Keret egyszeri elköltéséig és 
egyszeri visszatöltéséig nem fizet forgalmi díjat. 
Amennyiben a keret egy éven belül többszöri 
felhasználásra kerül, abban az esetben a felhasználás 
arányában a „Fizetési feltételek, díjak” pontban 
meghatározottak kerülnek felszámításra. 
 
 
A BV-Vásárlási Keret felhasználása: 
 
A Keret lejárati határideje 1 év, amely meghosz-
szabbítható, az újbóli Minősítés elvégzésével és a 
Keret díjak befizetésével.  
 
A BV-Vásárlási Keret visszatöltése: 
 
A határidő lejáratáig az összeget le kell dolgozni, tehát 
az egyenleget nullára vagy pluszba kell átmozdítani. 
Az elköltött BV összeg a BESZ-án a negatív, tehát 
tartozás oldalra fog kerülni. Amint vásárolnak a 
Vállalkozástól, BV érkezik a BESZ-ra, a mínusz 
„csökken”, tehát ledolgozza, amit elköltött korábban. 
Ezt nevezzük visszatöltésnek, amikor a negatívból nulla 
felé mozdul az egyenleg. Ha a Vállalkozás elköltötte a 
Keretben igényelt BV-t, akkor tud csak újra vásárolni, 
ha valamekkora BV összeg beérkezik számlájára  
 
BV felhasználása: 
 
A Billbarter Felhasználói jogosultak más, a Billbarter 
rendszerben regisztrált Felhasználók közötti megál-

lapodás alapján részben vagy egészben készpénz 
felhasználása nélkül Barterváltóban tranzakciókat 
illetve adás/vételeket bonyolítani. 
 
Ellentételezésül a Felhasználó biztosítékot, saját 
áruját/szolgáltatását ajánlja fel a többi Felhasználónak. 
 
A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a 
Billbarter rendszerből érkező vásárlókat készpénzes 
árlistája alapján szolgálja ki, a BV elfogadási arányt 
ebből az árlistából képzi. 
 
A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a BV-t 
kizárólag Billbarter rendszerben tudják felhasználni oly 
módon, ahogy a BV-Elfogadóhelyek azt lehetővé teszik, 
ezáltal mentesíti a BBHZRT-t minden felelősség az 
ezen jogtérítési címen jelentkező kártérítési igény alól.  
A felek rögzítik, hogy a BV-Elfogadóhelyeken 
feltüntetett szolgáltatások nyújtására a Vásárlók 
irányába kizárólag a Vállalkozás tartozik felelősséggel.  
 
 A szerződés egységessége 
 
A BBHZRT Általános Üzleti Szabályzata és a BESZ 
Szabályzatának jogai és kötelezettségei elsőbbséget 
élveznek minden további megállapodással szemben, 
így különösen a Vállalkozás Általános Szerződési 
Feltételeivel szemben, hacsak e tekintetben a BBHZRT 
részéről eltérő kötelezettség vállalás nem születik.  
 
Irányadó jog és jogviták rendezése 
 
Az Általános Üzleti Szabályzat és jelen BESZ 
Szabályzat tekintetében a Magyarország joga irányadó, 
a felek közötti jogviták tekintetében a Győri Városi 
Bíróság jogosult eljárni. 
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Barterváltó Vásárlási Keretmegállapodási 
Szerződés és a Billbarter Hungaria Zrt. Általános 
Üzleti Szabályzata jelen Barterváltó Vásárlási 
Keretre vonatkozóan. („Szerződés”) 
 
 
A Billbarter Hungaria Zrt. tevékenysége: 
 
A Billbarter Hungaria Zrt. (“BBHZRT”) egy internetes 
üzleti portált kínál a www.billbarter.com (“Billbarter”) 
weboldalon, amely egyik szolgáltatása egy olyan 
kereskedelmi rendszer (“Piactér”), ahol a regisztrált 
Felhasználók keresletüket/kínálatukat tudják megjelení-
teni. A BBHZRT a Felhasználók (vagy Vállalkozások) 
számára biztosítja, hogy a Barterváltó Elektronikus 
Számla (“BESZ”) rendszer segítségével az egymás 
közötti kereskedelmi ügyleteiket BESZ elszámolás 
alapján, részben vagy egészben készpénz felhaszná-
lása nélkül, Barterváltóban (“BV”) tudják lebonyolítani. 
A szállítások és szolgáltatások kizárólag az ügyben 
résztvevők között keletkeztetnek jogviszonyt, azokban 
a BBHZRT kizárólag mint közvetítő szerepel. A BV sem 
részben sem egészében készpénzre nem váltható és 
arra el nem cserélhető. A BBHZRT pénzügyi tevékeny-
séget nem folytat. 
 
A BV és BESZ meghatározása: 
 
A BV-vel zárt körben (regisztrált Felhasználók között) 
lehet adás-vételi tranzakciókat bonyolítani, az 
áru/szolgáltatás ellenértékét BV-ben teljesíteni. 1 BV 
értéke 1 HUF. A rendelkezésre álló BV összeg 
elszámolása egy úgynevezett Barterváltó Elektronikus 
Számlán (“BESZ”) történik. A BESZ hasonló egy online 
bankszámlához. Rendelkezik egyedi, csak a 
Felhasználónak létrehozott azonosítóval, csak 
tulajdonosa fér hozzá (illetve, akinek erre engedélyt 
ad), lehet róla átutalni BV összeget egy másik BESZ 
számlára és lehet rá BV vásárlási keretet folyósítani. A 
BESZ számla egyenlege azt mutatja meg, hogy a 
Felhasználónak mennyi BV vásárlási lehetősége van a 
Billbarter rendszerben, illetve mennyi követelése a 
Billbarter rendszer felé. 
 
BV-Vásárlási Keret:  
 
Az a BV összeg, amelyet a BBHZRT a Felhasználó 
rendelkezésére bocsát, amennyiben az a Minősítés 
után alkalmasnak bizonyul rá. Az összeg fedezete a 
vállalkozás szolgáltatása vagy áruja, tehát saját 
munkája. 

 
BV-Vásárlási Keret (“Keret”) igénylése: 
 
A Felhasználó a BBHZRT-nél, vagy a Partnerirodáknál 
kérvényezheti Keret biztosítását. Keretet kizárólag 
Minősített Felhasználó kaphat.  
 
A Minősítéshez személyesen kell megjelenni a 
Vállalkozás képviselőjének a BBHZRT irodájában (vagy 
Partnerirodájában), ahol a minősítési kérdések és 
cégadatok kitöltésén túl a BBHZRT megvizsgálja a 
Vállalkozás Keret igényét, vagyoni helyzetét és a 
teljesítés garanciáit. 
 
BV-Vásárlási Keret igényelhető nagysága: 
 
500.000.-BV-10.000.000.-BV 

A Vállalkozás Minősítése: 
 
A Keret biztosításának feltétele, hogy a Vállalkozás 
cégjegyzésre jogosultja személyesen megjelenjen a 
BBHZRT Partnerirodájában. Az irodában a BBHZRT 
nevében a Partneriroda képviselője felveszi a 
Vállalkozás nyilvános adatait valamint a Vállalkozással 
kapcsolatos egyéb, bizalmas üzleti információkat. A 
BBHZRT a megkapott információk alapján elkészíti a 
Vállalkozás kockázati besorolását, amelyről a 
Vállalkozást, -a Minősítés rögzítésének napjától 
számított- 3 munkanapon belül értesíti a BBHZRT . 
 
A Minősítés tartalmazza a Vállalkozás által igénybe 
vehető Keret összegét. 
 
Amennyiben a Vállalkozás elfogadja a Minősítésben 
szereplő Keretösszeget, a BBHZRT elkészíti a BV-
Vásárlási Keretmegállapodást (“Keretmegállapodás”). A 
Keretmegállapodás cégszerű aláírását követően a 
BBHZRT, az abban meghatározott éves Keretet, BV 
formájában, a Vállalkozás BESZ-án jóváírja. 
 
A BBHZRT jogosult a Keret nyújtását megtagadni vagy 
visszavonni. 
 
A Vállalkozás Minősítése 10.000.- Ft + Áfa éves díj 
ellenében történik meg.  A Vállalkozás Minősítési díját 
az adatfelvételkor vagy a BBHZRT vagy a Partneriroda 
számlázza ki a Vállalkozás részére, amelyet átutalással 
vagy készpénzben a Partneriroda pénztárába kell 
befizetni. A Vállalkozás Minősítési díjának megfizetése 
független a Keret biztosításától vagy attól, hogy a 
Keretmegállapodás létrejön-e vagy sem a Vállalkozás 
és a BBHZRT között. 
 
 
A BV-Vásárlási Keret fizetési feltételei, díjai: 
 
A Keret folyósítása előtt a Vállalkozásnak az igényelt 
Keretösszegnek megfelelő 4%-os forgalmi díjat számla 
ellenében kell megfizetnie magyar forintban. 
 
 
Amennyiben a Felhasználó folyószámlája tárgyhónap 
utolsó napjáig tartozást mutat, a BBHZRT jogosult a 
BESZ felfüggesztésére, valamint a Felhasználó 
Billbarter oldalhoz történő hozzáférésének 
korlátozására. 
 
Amennyiben a Felhasználó valamely számláját tekintve 
20 napos fizetési késedelembe esik, a BBHZRT 
jogosult felmondani a Keretmegállapodást. 
 
Késedelmes fizetés esetén évi 20% késedelmi kamatot 
számít fel a BBHZRT. 
 
A BV-Vásárlási Keret felhasználása: 
 
A Keret lejárati határideje 1 év, amely meghosz-
szabbítható, maximum két alkalommal, az újbóli 
Minősítés elvégzésével és a Keret díjak befizetésével.  
A határidő lejáratáig az összeget le kell dolgozni, tehát 
az egyenleget nullára vagy pluszban kell átmozdítani.  
 
Felhasználó kötelezően elismeri, hogy a BV-Vásárlási 
keret nem ellentételezett része a szerződés lejártakor 
azonnal visszafizetendő Barterváltóban. Abban az 
esetben, ha a szerződés lejártának napjáig a BV-
Vásárlási Keret nem kerül visszafizetésre, vagy 
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Felhasználó nem hosszabítja meg a Szerződést, vagy 
Felhasználó gazdasági körülményei oly mértékben 
változnak, hogy a BBHZRT úgy ítéli meg, hogy a Keret 
ledolgozására nincs esély (például, de nem 
kizárólagosan felszámolás, végelszámolás, csőd-
védelem),  a BBHZRT egyoldalúan felmondhatja a 
Szerződést. Ebben az esetben a BESZ negatív 
egyenlege adósságként kezelendő, melyet a 
Felhasználó a BBHZRT részére magyar forintban 
köteles megfizetni. Abban az esetben, ha a 
Felhasználó BBHZRT –nél vezetett vevői folyószámlája 
30000 magyar forintot meghaladó, 20 napos 
késedelmet mutat, és a BBHZRT fizetési felszólítása 
ellenére 5 munkanapon belül nem kerül kiegyenlítésre 
a BBHZRT egyoldalúan felmondhatja a Szerződést. 
Ebben az esetben a BESZ negatív egyenlege 
adósságként kezelendő, melyet a Felhasználó a 
BBHZRT részére magyar forintban köteles megfizetni. 
 
 
A BV-Vásárlási Keret visszatöltése: 
 
Az elköltött BV összeg a BESZ-án a negatív, tehát 
tartozás oldalra fog kerülni. Amint vásárolnak a 
Vállalkozástól, BV érkezik a BESZ-ra, a mínusz 
„csökken”, tehát ledolgozza, amit elköltött korábban. 
Ezt nevezzük visszatöltésnek, amikor a negatívból nulla 
felé mozdul az egyenleg. Ha a Vállalkozás elköltötte a 
Keretben igényelt BV-t, akkor tud csak újra vásárolni, 
ha valamekkora BV összeg beérkezik számlájára 
(Rulirozó keret). 
 
A BV-keret biztosítékaként Felhasználó egy a BV- 
kerettel megegyező, egy év időtartamra szóló, „Saját 
váltót” állít ki a BBHZRT nevére,  melyet a BBHZRT-nél 
helyeznek letétbe.  
A váltót a BBHZRT nem jogosult forgatni, az kizárólag a 
BV-Keret visszatöltésével kapcsolatos kötelezettségek 
biztosítására szolgál. 
 
BV felhasználása: 
 
A Billbarter Felhasználói jogosultak más, a Billbarter 
rendszerben regisztrált és megjelölt Felhasználók 
áruit/szolgáltatásait (BV-Elfogadóhely) a Felhasználók 
közötti megállapodás alapján részben vagy egészben 

készpénz felhasználása nélkül megvásárolni. 
Ellentételezésül a Felhasználó saját áruját/szolgál-
tatását ajánlja fel a többi Felhasználónak. 
 
A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a 
Billbarter rendszerből érkező vásárlókat készpénzes 
vásárlóinak megfelelő kiszolgálásban részesíti, az 
árlistájának megfelelő árakon kiszolgálva őket. 
 
A Felhasználó tudomásul veszik, hogy a BV-t kizárólag 
Billbarter rendszerben tudják felhasználni oly módon, 
ahogy a BV-Elfogadóhelyek azt lehetővé teszik, ezáltal 
mentesíti a BBHZRT-t minden felelősség -az ezen 
jogtérítési címen jelentkező kártérítési igény- alól.  
A felek rögzítik, hogy a BV-Elfogadóhelyeken 
feltüntetett szolgáltatások nyújtására a Vásárlók 
irányába kizárólag a Vállalkozás tartozik felelősséggel.  
 
A Felhasználó a BV-t felhasználhatja vásárláson kívüli 
tranzakciók bonyolítására is. 
 
 
 
A szerződés egységessége 
 
A BBHZRT Általános Üzleti Szabályzata a BESZ 
Szabályzatának, valamint jelen Szerződésnek jogai és 
kötelezettségei elsőbbséget élveznek minden további 
megállapodással szemben, így különösen a Vállalkozás 
Általános Szerződési Feltételeivel szemben, hacsak e 
tekintetben a BBHZRT részéről eltérő írásos 
kötelezettség vállalás nem születik.  
 
Irányadó jog és jogviták rendezése 
 
Az Általános Üzleti Szabályzat a BESZ Szabályzat 
valamin jelen Szerződés tekintetében a Magyarország 
joga irányadó, a felek közötti jogviták tekintetében a 
Győri Városi Bíróság jogosult eljárni. 
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Barterváltó Vásárlási Keretmegállapodás 
 
 
Mely létrejött egyrészről  
 
 cégnév : BILLBARTER HUNGARIA ZRT. 
 székhely : 1205 Budapest, Kossuth Lajos u.142/b  
 cégjegyzékszám : 01 10 047077 
 adószám : 23395149-2-43 
 pénzintézet : UniCredit Bank Hungary Zrt. 
 bankszámla szám : 10918001-00000081-03790004 
 képviselője : Hodnics István Márton vezérigazgató 
 levelezési cím : 9027 Győr, Tompa u.1. 
 továbbiakban mint : BBHZRT, (továbbiakban:BBHZRT) 
  
 másodrészről 
  

cégnév :  
 székhely :  
 nyilvántartási szám (E.V.)/ 
 cégjegyzékszám :  
 adószám :  
 pénzintézet :  
 bankszámla szám :  
 képviselője :  
 levelezési cím :  
 továbbiakban mint : Felhasználó, (továbbiakban:Felhasználó) együttesen Felek között a 

mai napon az alábbi tartalommal: 
 
 

1. Szerződés tárgya: 
 
A BBHZRT kizárólag a Billbarter rendszerén belül felhasználható, Barterváltóban (BV) nyilvántartott, jelen 
Szerződésben foglaltak figyelembevételével rendelkezésére bocsátott Barterváltó Vásárlási Keretet biztosít 
Felhasználó részére. 
 

2. A Barterváltó Vásárlási Keret paraméterei: 
 
A vásárlási keretösszege : BV azaz  barterváltó 
A vásárlási keret értéke : HUF azaz forint 
A BESZ számlaszáma : HU-00000000-00000000 
A vásárlási keret megnyitása : 2013.01.01. 
A vásárlási keret lejárata : 2014.01.01. 
A vásárlási keret éves forgalmi díja : HUF+Áfa 
A BESZ számlán jóváírt BV utáni díj : 0%+Áfa 
A BESZ számlán terhelt BV utáni díj : 0%+Áfa 
 

3. A Barterváltó Vásárlási Keret felhasználása: 
 
A Billbarter rendszerben regisztrált BV-Elfogadóhelyeknél, az általuk meghatározott elfogadási arány és 
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Általános Szerződési Feltételek szerint.  
 

4. A Barterváltó Vásárlási Keret díjai: 
 
A Keret folyósítása előtt a Felhasználó az igényelt Keretösszegnek megfelelő Keret forgalmi díját számla 
ellenében kell megfizetnie magyar forintban. 
 
Vásárlási keret díja : Ft +Áfa 
Összesen : Ft,  
mely összeget jelen szerződés alapján a 10918001-00000081-03790004 számlára kell utalással teljesíteni. (A 
BBHZRT a számlát elektronikus úton küldi meg Felhasználó részére.) 
 
Az összeg beérkezése után BBHZRT a Barterváltó Vásárlási Keretösszeget rendelkezésre bocsátja a 
Felhasználó HU-0000000-0000000 számláján.  
 

5. Felhasználó nyilatkozatai 
 
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a BBHZRT nem bank, pénzügyi tevékenységet nem folytat, továbbá, hogy a 
Barterváltó (BV) nem váltható sem részben, sem egészben készpénzre.  
Nyilatkozik, hogy nincs tudomása arról, hogy vele szemben olyan körülmények állnának fenn, amely 
körülmények megakadályoznák abban, hogy jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesíteni tudja. 
 
Kijelenti, hogy jelen Szerződést, mellékleteit, így a Barterváltó rendszer működését megértette, a feltételeket 
tudomásul vette, majd ezek tudatában megfontoltan kötötte meg a Szerződést. 
 

 
Kelt, 2013.01.10. 
 
 
 
 

Felhasználó 
 

BBHZRT 
Billbarter Hungaria Zrt. 
Hodnics István Márton 

vezérigazgató 

Partneriroda 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelen szerződés 5 számozott oldalból áll! 
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S A J Á T  V Á L T Ó 
 

 
Esedékesség időpontja: 2014.01.10.----------------------------------------------------------------------- 
Váltó összege:.- azaz forint------------------------------------------------------- 
Fizetés helye: 9027 Győr, Tompa u.1.---------------------------------------------------------------------- 
Rendelvényes: Billbarter Hungaria Zrt.(1205 Budapest, Kossuth Lajos u.142/b, Cg.:01-10-
047077, adósz:23395149-2-43,)----------------------------------------------------------------------------- 
Kiállító: név (cím., adósz:)-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------- 
Kiállítás időpontja: 2013.01.10.------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Kiállító aláírása:............................................................ 
 
Rendelvényes aláírása:................................................ 
 
 
 
 



BBHZRT - Árjegyzék 
 
Érvényes 2013.10.1.-től visszavonásig! 
Az árak nem tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót. 

ARJEGYZ_120101-9-02.doc 

Regisztráció a Billbarter oldalon: egyszeri ingyenes 

Cégellenőrzési díj: egyszeri  500 Ft  

Számlarögzítési díj: számlánkként  3 000 Ft  

BV-elfogadóhely és a BESZ nyitás díja: egyszeri ingyenes 

Minősítési díj: éves  10 000 Ft  

BESZ forgalmi díj eladás esetén: elfogadóhely 4% 

BESZ forgalmi díj vásárlás esetén: elfogadóhely 0% 

BESZ forgalmi díj vásárlási keret esetén: 7M Bv-ig 4% 

Hírfolyamban megjelenített hirdetés, üzleti ajánlat havi 10 ingyenes 

Piactéren megjelenített BEU hirdetés, üzleti ajánlat korlátlan ingyenes 

Jobb oldali banner hirdetés havi  5 000 Ft  

Főoldalon megjelenő BEU hirdetés, üzleti ajánlat havi  10 000 Ft  

Rendszer SMS díja Db 30 Ft 
 




