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Jogi Kódex 

A Billbarter Hungaria Zrt. a Barterváltó-rendszer működésével kapcsolatban fontosnak tartja, hogy az a 
mindenkori törvényi és jogszabályi feltételeknek mindenben megfeleljen. 

Ennek érdekében a legfontosabb, a Barterváltó működését alapvetően meghatározó, megmagyarázó, értelmező 
rendelkezéseket összegyűjtöttük. 

2013. évi V. törvény 

a Polgári Törvénykönyvről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300005.TV 

3:88. § [A gazdasági társaság fogalma] 

(1) A gazdasági társaságok üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására, a tagok vagyoni 
hozzájárulásával létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyekben a tagok a nyereségből 
közösen részesednek, és a veszteséget közösen viselik. 

(2) A társaság nyeresége a tagokat vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg, és a veszteséget is ilyen 
arányban kell viselniük. A társaság a tag részére tárgyévi adózott eredménye, illetve szabad eredménytartaléka 
terhére teljesíthet kifizetést vagy más vagyoni szolgáltatást. Semmis a létesítő okirat azon rendelkezése, amely 
valamely tagot a nyereségből vagy a veszteség viseléséből teljesen kizár. 

(3) A tag a többi taggal és a társaság szerveivel köteles együttműködni, nem fejthet ki olyan tevékenységet, amely 
a társaság céljainak elérését veszélyezteti. 

3:99. § [Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás] 

(1) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként követelés is szolgáltatható, ha azt az adós elismerte, vagy az jogerős 
bírósági határozaton alapul. A tag munkavégzésre, személyes közreműködésre vagy szolgáltatásra irányuló 
kötelezettségvállalása nem lehet nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás. 

(2) Azok a tagok, akik valamely tag nem pénzbeli vagyoni hozzájárulását tudomásuk ellenére a szolgáltatáskori 
értéket meghaladó értékkel fogadták el, az ebből eredő károkért a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást 
teljesítővel egyetemlegesen felelnek a társasággal szemben a szerződésszegéssel okozott károkért való 
felelősség szabályai szerint. 

(3) A létesítő okiratnak az (1) és a (2) bekezdésben foglalt szabályokkal ellentétes rendelkezése semmis. 

Magyarázat: A Barterváltó (elektronikusan nyilvántartott) a Billbarter Hungaria Zrt.-vel szemben támasztott, a 
Billbarter Hungaria Zrt. által elismert követelés.  
A fentiek alapján a Barterváltó nem pénzbeli, vagyoni hozzájárulásnak felel meg, így az jogszerűen nyújtható 
alapítási vagy tőkeemelési célra.  

3:163. § [A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítése] 

(1) Ha alapításkor a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke eléri vagy meghaladja a törzstőke felét, a nem 
pénzbeli vagyoni hozzájárulást a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig teljes egészében a társaság 
rendelkezésére kell bocsátani. 

(2) Ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a társaság alapításakor nem bocsátották teljes egészében a társaság 
rendelkezésére, a fennmaradó nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a társasági szerződésben meghatározott 
időpontig kell szolgáltatni. A társasági szerződésnek a nyilvántartásba vételtől számított három évnél hosszabb 
határidőt megállapító rendelkezése - a három évet meghaladó részében - semmis. 

3:183. § [A pótbefizetés] 
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(1) Ha a társasági szerződés feljogosítja a taggyűlést arra, hogy a veszteségek fedezésére pótbefizetési 
kötelezettséget írjon elő a tagok számára, meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amelynek befizetésére 
a tag kötelezhető, továbbá a pótbefizetés elrendelhetőségének gyakoriságát. 

(2) A pótbefizetés teljesítésének módját, ütemezését és teljesítésének határidejét a pótbefizetés elrendeléséről 
szóló taggyűlési határozatban kell meghatározni. A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli. A 
pótbefizetés a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásokkal szemben érvényesülő követelményeknek megfelelő nem 
pénzbeli szolgáltatás útján is teljesíthető. 

(3) A pótbefizetési kötelezettséget a törzsbetétek arányában kell meghatározni és teljesíteni. 

(4) A pótbefizetés késedelmes teljesítése vagy teljesítésének elmulasztása esetén a tag vagyoni hozzájárulásának 
nemteljesítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 

(5) A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a visszafizetés időpontjában a tagjegyzékben szereplő 
tagok részére vissza kell fizetni. A visszafizetésre a törzsbetétek teljes befizetése után kerülhet sor. A saját 
üzletrészre jutó pótbefizetést nem kell visszafizetni. 

Magyarázat: A Barterváltó megfelel a 3.99 § -ban meghatározottaknak, így nem pénzbeli vagyoni 
hozzájáruláskéntpótbefizetésre is alkalmas. 

3:184. § [A tag javára történő kifizetések] 

(1) A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság 
fennállása során kizárólag az e törvényben meghatározott esetekben és - a törzstőke leszállításának esetét 
kivéve - a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott 
eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a 
kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság 
fizetőképességét. 

(2) A pénzbeli és a nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás egyaránt kifizetésnek minősül. 

(3) Azokat a kifizetéseket, amelyeket az (1) bekezdés rendelkezései ellenére teljesítettek, a társaság részére 
vissza kell fizetni. 

(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell abban az esetben is, ha a tag nem a tagsági 
jogviszonyára tekintettel részesül kifizetésben. 

Magyarázat: A Barterváltóban teljesített kifizetés, a tag javára történő pénzkifizetéssel egyenértékű 
kifizetésnek minősül. 

3:198. § [A törzstőke új törzsbetétek teljesítésével történő felemelésének elhatározása] 

(1) Ha valamennyi tag teljes egészében szolgáltatta a törzsbetétjét, a tagok legalább háromnegyedes 
szótöbbséggel meghozott határozatukkal elhatározhatják a törzstőke újabb vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával 
történő felemelését. 

(2) A határozatnak tartalmaznia kell 

a) a törzstőkeemelés mértékét; 

b) annak meghatározását, hogy milyen összetételű és értékű vagyoni hozzájárulásokkal kell teljesíteni a 
törzstőkeemelést; 

c) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén ennek tárgyát és értékét, továbbá azt, hogy ennek teljesítésére mely 
személy jogosult; 
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d) azoknak a személyeknek a megjelölését, akik a pénzbeli hozzájárulások teljesítésére jogosultak abban az 
esetben, ha az elsőbbségi joggal rendelkezők nem vállalják a pénzbeli hozzájárulások teljes összegének 
szolgáltatását, továbbá a kijelölt személyeknek a törzstőkeemelésben való részvételi arányát; és 

e) a vagyoni hozzájárulások teljesítési idejét. 

(3) A törzstőke vagyoni hozzájárulások teljesítésével való emelése során a vagyoni hozzájárulások teljesítésének 
módjára, esedékességére, a késedelem jogkövetkezményeire, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékéért 
viselt felelősségre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell. 

2000. évi C. törvény 

a számvitelről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000100.TV 

2000. évi C. törvény 3. § 16.50 mérlegen kívüli tétel: olyan, szerződés alapján fennálló mérlegen kívüli [függő 
vagy biztos (jövőbeni)] kötelezettség, illetve követelés, amely pénzeszköz vagy egyéb eszköz átadására, illetve 
átvételére vonatkozik, a mérleg fordulónapján már fennáll, de mérlegtételkénti szerepeltetése egy jövőbeni 
esemény bekövetkezésétől vagy a szerződés teljesítésétől függ; 

Magyarázat: A Barterváltó biztosítékanként letétbe helyezett saját váltót, mérlegen kívüli tételként kell 
nyilvántartani.Figyelem! Nem a Barterváltót, hiszen az a követelések között (36-os számlaosztály) helyezkedik 
el. 

2000. évi C. törvény 3. § (9)55 E törvény alkalmazásában 

1. pénzügyi eszköz: 

a) a pénzeszköz, 

b) a szerződéses megállapodáson alapuló követelés pénzeszközök vagy egyéb pénzügyi eszközök más felektől 
való átvételére (ideértve a mérlegben szereplő követeléseket, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, valamint 
a határidős, opciós ügyletek, illetve a swap ügyletek határidős ügyletrésze miatt fennálló mérlegen kívüli 
követeléseket is), 

c) a szerződéses megállapodás alapján biztosított jog pénzügyi instrumentumoknak potenciálisan kedvező 
feltételek mellett történő cseréjére más felekkel (ideértve az opciós jog vevőjénél az opciós jog értékét), 

d) a más vállalkozó saját tőkéjét megtestesítő instrumentum (más vállalkozóban lévő tulajdoni részesedést 
jelentő befektetés); 

2. pénzügyi kötelezettség: 

a) a szerződéses megállapodáson alapuló kötelezettség pénzeszközök vagy egyéb pénzügyi eszközök más felek 
részére történő átadására (ideértve a mérlegben szereplő kötelezettségeket, valamint a határidős, opciós 
ügyletek, illetve a swap ügyletek határidős ügyletrésze miatt fennálló mérlegen kívüli kötelezettségeket is), 

Magyarázat: A számlák rendezésére pénzügyi eszközöket használunk. Számláinkat rendezhetjük pénzeszközzel 
(pénz) illetve pénzügyi eszközzel is. Mivel a Barterváltó-követelés- pénzügyi eszköz, ez alapján az EU-s 
pályázatok során a számlák pénzügyi teljesítése során, köteles a pályázat kiírója pénzügyi teljesítésként 
elfogadni.  

2000. évi C. törvény 29. § (1)133 

Követelések azok a különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből jogszerűen eredő, 
pénzértékben kifejezett fizetési igények, amelyek a vállalkozó által már teljesített, a másik fél által elfogadott, 
elismert termékértékesítéshez, szolgáltatás teljesítéséhez, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, tulajdoni 
részesedést jelentő befektetés értékesítéséhez, kölcsönnyújtáshoz, előlegfizetéshez (beleértve az 
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osztalékelőleget is) kapcsolódnak, valamint a különféle egyéb követelések, ideértve a vásárolt követeléseket, a 
térítés nélkül és egyéb címen átvett követeléseket, a bíróság által jogerősen megítélt követeléseket is. 

(2) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) között kell kimutatni minden olyan, a vállalkozó által 
teljesített - a vevő által elismert - termékértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból származó követelést, amely nem 
tartozik a (3)-(4) bekezdés szerinti követelések és a 27. § (3), (5)-(6) bekezdésében nevesített pénzkölcsönök közé. 

(3) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben mérlegtétel azokat az (1) bekezdés szerinti követeléseket 
tartalmazza, amelyeknél az adós a 3. § (2) bekezdésének 7. pontja szerinti kapcsolt vállalkozás és a követelés 
nem tartozik a 27. § (3), (5)-(6) bekezdése szerinti pénzkölcsönök közé. 

(4) Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben mérlegtétel azokat az (1) bekezdés 
szerinti követeléseket tartalmazza, amelyeknél a követelés egyéb részesedési viszonyban lévő adóssal szemben 
áll fenn, és a követelés nem tartozik a 27. § (3), (5)-(6) bekezdése szerinti pénzkölcsönök közé. 

(5) Váltókövetelések között csak a nem részesedési viszonyban lévő adóssal szembeni váltóköveteléseket szabad 
kimutatni. 

(6)134 Egyéb követelésként kell kimutatni a munkavállalói tartozást, a visszatérítendő adót, az igényelt, de még 
nem teljesített támogatást, továbbá a 77. § (7) bekezdése szerinti utólag kapott engedmény miatti követelés 
összegét is. 

(7)135 Egyéb követelésként kell kimutatni - a nem részesedési viszonyban lévő vállalkozások között létrejött - 
valódi penziós és óvadéki repóügylet esetén a határidős viszonteladási kötelezettség mellett vásárolt eszköz 
kifizetett vételárát, illetve a határidős visszavásárlási kötelezettség mellett eladott eszköz kifizetett 
visszavásárlási árát, az értékpapír-kölcsönügylet során a kölcsönbeadott értékpapír kölcsönszerződés szerinti 
értékében fennálló követelést, továbbá a határidős és opciós ügyletek esetén a fizetett letétek, pénzügyi 
biztosítékok, árkülönbözetek összegét, amíg az ügylet le nem zárul. 

(8)136 A (6) és (7) bekezdésben foglaltakon túlmenően az egyéb követelés mérlegtételnél kell kimutatni továbbá a 
nem részesedési viszonyban lévő adóssal szembeni (1) bekezdés szerinti valamennyi követelést - a (2) és az (5) 
bekezdésben foglaltak kivételével -, ideértve a tartósan adott kölcsönből a mérlegfordulónapot követő egy éven 
belül esedékes részleteket, a vásárolt követeléseket, a térítés nélkül és egyéb címen átvett követeléseket, a 
peresített követelésekből a bíróság által az üzleti év mérlegfordulónapjáig jogerősen megítélt követeléseket is. 

(9)137 A követelések között kell a mérlegben önálló tételként kimutatni származékos ügyletek pozitív értékelési 
különbözete címén a pénzügyi instrumentumok 59/A-59/F. §-ok szerinti valós értéken történő értékelése esetén 
a le nem zárt kereskedési, illetve fedezeti célú származékos ügyletek pozitív valós értékét (jövőben várható - 
nyereségjellegű - eredményét). 

Magyarázat: Ebben a törvényben egyértelműen látszik, hogy a Barterváltó egy klasszikus követelés típus, melyet 
az egyéb követelések (36) között kell nyilvántartani. 

2000. évi C. törvény 165. § (1)  

Minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy 
összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni). A gazdasági műveletek (események) folyamatát 
tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell. 

(2) A számviteli (könyvviteli) nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad adatokat 
bejegyezni. Szabályszerű az a bizonylat, amely az adott gazdasági műveletre (eseményre) vonatkozóan a 
könyvvitelben rögzítendő és a más jogszabályban előírt adatokat a valóságnak megfelelően, hiánytalanul 
tartalmazza, megfelel a bizonylat általános alaki és tartalmi követelményeinek, és amelyet - hiba esetén - 
előírásszerűen javítottak. 

(3) A bizonylatok feldolgozási rendjének kialakításakor figyelembe kell venni a következőket is: 
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a) a pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait késedelem nélkül, 
készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg, illetve bankszámla forgalomnál a hitelintézeti értesítés 
megérkezésekor, az egyéb pénzeszközöket érintő tételeket legkésőbb a tárgyhót követő hó 15-éig a 
könyvekben rögzíteni kell; 

b) az egyéb gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait a gazdasági műveletek, események 
megtörténte után, legalább negyedévenként, a számviteli politikában meghatározott időpontig (kivéve, ha más 
jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz), legkésőbb a tárgynegyedévet követő hó végéig kell a könyvekben 
rögzíteni. 

(4) A főkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások és a bizonylatok adatai közötti egyeztetés és ellenőrzés 
lehetőségét, függetlenül az adathordozók fajtájától, a feldolgozás (kézi vagy gépi) technikájától, logikailag zárt 
rendszerrel biztosítani kell. 

Magyarázat: A Barterváltó számlákról tárgyhót követően, havonta készül kimutatás. Mivel a Barterváltó egyéb 
pénzügyi eszköz, annak mozgását a tárgyhót követő hó 15.-éig kell a könyvekben rögzíteni. 

2000. évi C. törvény 166. § (1)579  

Számviteli bizonylat minden olyan a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb 
kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, szerződés, 
megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek 
minősíthető irat) - függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától -, amely a gazdasági esemény 
számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá. 

(2) A számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell lennie. 
A bizonylat szerkesztésekor a világosság elvét szem előtt kell tartani. 

(3)580 A számviteli bizonylatot a gazdasági művelet, esemény megtörténtének, illetve a gazdasági intézkedés 
megtételének vagy végrehajtásának időpontjában, illetve időszakában, magyar nyelven kell kiállítani. A magyar 
nyelven kiállított bizonylaton az adatok más nyelv(ek)en is feltüntethetők. 

(4)581 A számviteli bizonylatot - a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha az eltérést az adott gazdasági 
művelet, esemény, illetve intézkedés jellemzői indokolják - idegen nyelven is ki lehet állítani. Az idegen nyelven 
kibocsátott, illetve a befogadott idegen nyelvű bizonylaton azokat az adatokat, megjelöléseket, amelyek a 
bizonylat hitelességéhez, a megbízható, a valóságnak megfelelő adatrögzítéshez, könyveléshez szükségesek - a 
könyvviteli nyilvántartásokban történő rögzítést megelőzően - belső szabályzatban meghatározott módon 
magyarul is fel kell tüntetni. 

(5) Átalakulás esetén a jogelődnél - a jogutód cégjegyzékbe való bejegyzése napjától - keletkezett bizonylatok, 
illetve a jogelőd nevére kiállított bizonylatok alapján a gazdasági eseményeket a jogutód (több jogutód esetén az, 
amelyiknél a gazdasági esemény hatása megjelenik) rögzíti a könyvviteli nyilvántartásokban, amennyiben a 
jogelőd éves beszámolója, egyszerűsített éves beszámolója elkészítése során azokat figyelembe venni nem 
lehetett, illetve, ha a jogelőd nem tudta azokat figyelembe venni. 

(6) A számviteli bizonylatokon az adatok időtállóságát a 169. §-ban meghatározott megőrzési időn belül biztosítani 
kell. 

167. § (1) A könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat általános alaki és tartalmi kellékei a 
következők: 

a) a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb más azonosítója; 

b) a bizonylatot kiállító gazdálkodó (ezen belül a szervezeti egység) megjelölése; 

c) a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés 
végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások 
bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása; 
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d)582 a bizonylat kiállításának időpontja, illetve - a gazdasági művelet jellegétől, időbeni hatályától függően - 
annak az időpontnak vagy időszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat adatait vonatkoztatni kell (a gazdasági 
művelet teljesítésének időpontja, időszaka); 

e) a (megtörtént) gazdasági művelet tartalmának leírása vagy megjelölése, a gazdasági művelet okozta 
változások mennyiségi, minőségi és - a gazdasági művelet jellegétől, a könyvviteli elszámolás rendjétől függően - 
értékbeni adatai; 

f) külső bizonylat esetében a bizonylatnak tartalmaznia kell többek között: a bizonylatot kiállító gazdálkodó nevét, 
címét; 

g) bizonylatok adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok körének, valamint annak 
az időszaknak a megjelölése, amelyre az összesítés vonatkozik; 

h) a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozás; 

i) a könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés időpontja, igazolása; 

j) továbbá minden olyan adat, amelyet jogszabály előír. 

(2)583 A számlával, az egyszerűsített adattartalmú számlával kapcsolatos további követelményeket más 
jogszabály is meghatározhat. 

(3)584 A bizonylat (ideértve mind a kibocsátott, mind a befogadott bizonylatokat) alaki és tartalmi hitelessége, 
megbízhatósága - ha az más módon nem biztosítható - a gazdálkodó képviseletére jogosult személy (ideértve a 
Polgári Törvénykönyv szerinti képviseletet is), vagy belső szabályzatban erre külön feljogosított személy 
aláírásával is igazolható. 

(4)585 

(5)586 Számviteli bizonylatként alkalmazható az elektronikus dokumentum, irat, ha megfelel e törvény 
előírásainak. Az elektronikus dokumentumok, iratok bizonylatként történő alkalmazásának feltételeit, 
hitelességének, megbízhatóságának követelményeit más jogszabály is meghatározhatja. 

(6) Ha a könyvviteli nyilvántartás mint számviteli bizonylat technikai, optikai eljárás eredménye, biztosítani kell: 

a) az adatok vizuális megjelenítése érdekében azoknak - szükség esetén - a késedelem nélküli kiíratását, 

b) az egyértelmű azonosítás érdekében a kódjegyzéket. 

(7)587 A gazdálkodó az (1) bekezdés h) és i) pontjában, illetve a 166. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségnek 
oly módon is eleget tehet, hogy a megjelölt adatokat, információkat és igazolásokat az eredeti (elektronikus vagy 
papíralapú) bizonylathoz egyértelmű, az utólagos módosítás lehetőségét kizáró módon fizikailag vagy logikailag 
hozzárendeli. A logikai hozzárendelés elektronikus nyilvántartással is teljesíthető. 

Magyarázat: A Barterváltó havonta elkészülő bizonylata minden szempontból megfelel ennek, ez 
alapján számviteli bizonylatnak tekintendő. 

2013. évi CCXXXVII. törvény 

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300237.TV 

Miért nem pénzügyi tevékenység az általunk nyújtott szolgáltatás? 

Mert a 2013. évi CCXXXVII. TV.-ben szereplő feltételek egyikének sem felel meg. 
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2013. évi CCXXXVII. 6.§ 16. elektronikus pénz: az elektronikus pénz kibocsátójával szembeni követelés által 
megtestesített, elektronikusan tárolt - ideértve a mágneses tárolást is - összeg, amelyet pénzeszköz átvétele 
ellenében bocsátanak ki a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott fizetési 
műveletek teljesítése céljából, és amelyet az elektronikus pénz kibocsátóján kívül más természetes és jogi 
személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni vállalkozó is elfogad, ide nem értve a (4) bekezdés 
k) pontja szerinti eszközön tárolt vagy l) pontjában rögzített fizetési műveletre használt értéket; 

Magyarázat: A Barterváltó azért nem elektronikus pénz, mert a kibocsátótól pénzért nem lehet sem 
megvásárolni, illetve a kibocsátó pénzért nem adja el. 

2013. évi CCXXXVII. 6. § 27. fizetési rendszer: pénzátutalási rendszer, amely a fizetési műveletek 
feldolgozására, elszámolására vagy teljesítésére megállapodásban vagy szabványban rögzített eljárásokat, 
valamint egységes szabályokat alkalmaz; 

Magyarázat: Nem fizetési rendszer, mert nem pénzátutalást valósít meg. 

2013. évi CCXXXVII. 6. § 29. forgatható utalvány: minden olyan, az utalványkibocsátóval szembeni 
pénzkövetelést megtestesítő bankjegynek, 55. pont szerinti készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek és 
értékpapírnak nem minősülő,átruházható és többször felhasználható, papír alapú fizetési eszköz, amely áruk 
vagy szolgáltatások ellenértékének a kiegyenlítésére szolgál; 

Magyarázat: A Barterváltó azért nem forgatható utalvány, mert az utalványkibocsátóval szemben nem 
pénzkövetelést testesít meg, továbbá nem is papír alapú. 

2013. évi CCXXXVII. 6. § 30. forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenység: pénzeszköz ellenében a 
forgatható utalványnak az utalványkibocsátó által közvetlenül vagy utalványforgalmazó útján az utalványbirtokos 
rendelkezésére bocsátása; 

Magyarázat: A Billbarter Hungaria Zrt. azért nem forgatható utalvány kibocsátó, mert a Barterváltót nem 
forgatható utalvány. 

2013. évi CCXXXVII. 6. § 55. készpénz-helyettesítő fizetési eszköz: 

a) a csekk, 

b) az elektronikus pénz, 

c) a pénzforgalmi szolgáltató és az ügyfél közötti keretszerződésben meghatározott olyan személyre szabott 
dolog vagy eljárás, amely lehetővé teszi az ügyfél számára a fizetési megbízás megtételét; 

2013. évi CCXXXVII. 6. § 87. pénzforgalmi szolgáltatás: 

a) a fizetési számlára történő készpénzbefizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla 
vezetéséhez szükséges összes tevékenység, 

b) a fizetési számláról történő készpénzkifizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla 
vezetéséhez szükséges összes tevékenység, 

c) a fizetési műveletek fizetési számlák közötti teljesítése, 

d) a c) pontban meghatározott szolgáltatás, ha a fizetési művelet teljesítése a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe 
vevő ügyfél rendelkezésére álló hitelkeretéből történik, 

e) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz - ide nem értve a csekket és az elektronikus pénzt - kibocsátása, 

f) a készpénzátutalás, 

g) az olyan fizetési művelet teljesítése, ahol a fizető fél távközlési eszköz, digitális eszköz vagy más 
információtechnológiai eszköz segítségével adja meg a fizetési megbízást, és ahol a fizetési művelet a távközlési 
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eszköz, digitális eszköz vagy más információtechnológiai eszköz üzemeltetőjénél történik, aki kizárólag 
közvetítőként jár el az ügyfele és az ügyfele részére árut szállító vagy szolgáltatást nyújtó harmadik személy 
között; 

Magyarázat: A Barterváltó nem készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, mert az előzőek alapján nem csekk, nem 
elektronikus pénz. Esetleg pénzforgalmi szolgáltatás lehetne, a ‘g’ pont alapján, de…. 

(4) Nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak 

a) a fizető fél és a kedvezményezett közötti közvetlen, közvetítői közreműködés nélküli bankjeggyel és érmével (a 
továbbiakban együtt: készpénz) történő fizetési művelet, 

b) a fizető fél vagy a kedvezményezett megbízásából eljáró megbízott önálló kereskedelmi ügynök által megbízási 
szerződés keretében - ha a kereskedelmi ügynök a szerződés megkötésére is jogosult - történő fizetési művelet, 

c) a készpénz üzletszerűen folytatott szállítása, 

d) jótékonysági céllal, vagy nonprofit tevékenység keretében készpénz nem üzletszerűen végzett gyűjtése, 

e) a fizetési művelet részeként a kedvezményezett által a fizető félnek történő készpénz közvetlen átadása, ha az 
átadást a fizető fél áruk vagy szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítéséhez kapcsolódó fizetési művelet 
teljesítését közvetlenül megelőzően kifejezetten kérte (cash-back szolgáltatás), 

f) a készpénzről készpénzre történő olyan pénzváltás, amelynél a pénz nem jelenik meg fizetési számlán, 

g) a csekkel, a váltóval, a papír alapú utalvánnyal, az utazási csekkel és az Egyetemes Postaegyesület (UPU) által 
meghatározott papíralapú nemzetközi postautalvánnyal végzett fizetési művelet, 

h) a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszeren belül a teljesítő fél, a központi szerződő fél, az 
elszámolóház, a központi bank, a rendszer más résztvevői, valamint a pénzforgalmi szolgáltató közötti fizetési 
művelet, 

i) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) szerinti értékpapír letétkezelésével 
összefüggő fizetési művelet, 

j) a pénzforgalmi szolgáltatást támogató (járulékos) technikai szolgáltatás, ha ennek szolgáltatója nem 
rendelkezhet a fizetési művelet tárgyát képező pénzzel, valamint nem válhat a fizetési művelet tárgyát képező 
pénz birtokosává, ideértve az adatfeldolgozást, az adatok tárolását, hitelesítését, az információtechnológiai 
eszközök biztosítását, valamint a pénzforgalmi szolgáltatáshoz használt terminálok és eszközök biztosítását és 
karbantartását is, 

k) az olyan eszközökön alapuló szolgáltatások, amelyek kizárólag a kibocsátó által használt létesítményekben 
vagy a kibocsátóval kötött megállapodás alapján a szolgáltatók korlátozott körű hálózatában vagy korlátozott 
körű áruk vagy szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére használhatóak, 

l) az olyan távközlési eszközzel, digitális eszközzel vagy más információtechnológiai eszközzel végrehajtott 
fizetési művelet, ahol a vásárolt áruk vagy szolgáltatások leszállítása és igénybevétele a távközlési eszköz, 
digitális eszköz vagy információtechnológiai eszköz által történik, és ahol ezen eszköz üzemeltetője nem csak 
közvetítőként jár el az ügyfél és az áru szállítója vagy a szolgáltatás nyújtója között, 

m) a pénzforgalmi szolgáltatók és közvetítői vagy fióktelepeik közötti sajátszámlás fizetési művelet, 

n) az anyavállalat és leányvállalata, vagy az anyavállalat leányvállalatai közötti fizetési művelet, ha a csoporthoz 
tartozó pénzforgalmi szolgáltatón kívül harmadik fél a fizetési műveletben nem vesz részt, valamint 

Billbarter Hungaria Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
1205 Budapest, Kossuth Lajos u.142/B 
9027 Győr, Tompa u.1. 
Cg.:01-10-047077 , Közösségi adószám:HU 23395149 
www.billbarter.com
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o) a bankjegykiadó automata üzemeltetője által nyújtott készpénzfelvételt lehetővé tevő szolgáltatás, ha az 
üzemeltető nem végez egyéb pénzforgalmi szolgáltatást és nem szerződő fele a fizetési számláról 
készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztóval vagy mikrovállalkozással kötött keretszerződésnek. 

Magyarázat: Azaz a Barterváltóban történő elszámolás nem pénzforgalmi szolgáltatás, hiszen kizárólag zárt 
körben,korlátozott részvétellel lehet igénybe venni.  
 
Idézet a Billbarter Zrt. Általános Üzleti Szabályzatából: A Billbarter oldalt valamint a BBHZRT által nyújtott 
Szolgáltatásokat használatba vevők köre korlátozott. Kizárólag az alábbi szempontoknak megfelelő vállalkozások 
vehetik igénybe a BBHZRT által nyújtott Szolgáltatásokat: 

a.) Az a vállalkozás (középvállalkozás) amely 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves 
forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót. 

b.) Az a vállalkozás (kisvállalkozás), amely 50 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma 
és/vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót. 

c.) Az a vállalkozás (mikrovállalkozás), amely 10 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves 
forgalma és/vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót. 
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Barterváltó könyvelése 

1. BESZ (Barterváltó elszámolási számla): a Barterváltó (BV) elektronikus elszámolási egység, mely nem 
pénzeszköz, hanem pénzügyi eszköz, követelés, amely nyilvántartása 1Ft=1BV összegen történik. 

Főkönyvi nyilvántartása célszerűen a 36 Egyéb követelések között helyezkedik el. Lehet a vállalkozásnál 
kötelezettség jellegű, pl. BV vásárlási keret nyitásakor, amikor is a konstrukció hasonlóan működik, mint egy 
“folyószámlahitel”, könyvelése is hasonló, csak nem a pénzeszközökön mutatjuk ki. Év végén követel egyenleg 
esetén (tartozunk BV-vel) át kell vezetni a kötelezettségek közé (47 Egyéb RLJ kötelezettségek), illetve átvezetés 
nélkül is megoldható, úgy hogy a mérlegbe a kötelezettségek közé helyezzük a számla negatív egyenlegét. (T36-
K47). Lehet a BESZ számla követelés jellegű, ilyenkor pozitív a BV egyenlegünk, mely elkölthető, vásárolhatunk 
vele. 

A BESZ számlához, illetve a BV-hez kapcsolódó jutalékokat a 52 Egyéb Szolgáltatások költségei számlán 
könyveljük. (T52-K454 Szállítók, majd T454-K384 a kiegyenlítés)  

2. Vásárlási keret könyvelése: A vásárlási keret biztosítása önmagában számvitelileg nem esemény, az a 
felhasználás pillanatában válik azzá. 

3. Saját váltó: csak a BESZ számla biztosítékaként szerepel, könyvelés csak a beváltásakor esedékes. 

4. Vásárlás BV-vel: 

BV-vel jellemzően részteljesítésként fizethetünk, bár előfordulhat 100%-os vásárlási lehetőség is. A megoszlás 
mindig az elfogadóhely státuszától függ. Egyszerűsítés végett ÁFA nélkül. 

Termék szolgáltatás vegyes vásárlása (pl. 50% BV, 50%Ft.): 

T 5, 8 számlaosztály megfelelő számlája  -  K454 Szállítók 

T454 – K36 BV : 50% kiegyenlítés Barterváltóval 

T454 – K384 : 50% kiegyenlítés bankból 

5. Eladás Barterváltóval:  

A vásárlás fordítottja. 

T311 Vevők  -  K 91,92 Árbevétel 

T36 BV  -  K311: 50% kiegyenlítés BV-vel 

T384 -  K311: 50% kiegyenlítés forinttal 

6. Tagi kölcsön kiváltása Barterváltóval (cég szemszögből): 

A cégnek van egy bizonyos összegű tagi kölcsön állománya, melyet pl. a 4751-es számlán tart nyilván. BV igénylés 
és folyósítás után a társaság visszafizeti a tagi kölcsönt BV-vel (magánszemély is szerződött a BBZRT-vel): T4751  
-  K36 BV. Az így létrejött BV állománnyal a 5. pont szerint bonyolíthat eladásokat a cég a termékeiből, 
szolgáltatásaiból, mellyel visszatéríti a vásárlási keretet. 
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