Hi5! - “Adj egy ötöst!” program szabályzat
220810HU01
Változás az előző, 220805HU01 verzióhoz képest:
1.1. pont:
Korábbi szöveg: “...megismertetni a társadalmat, azaz a körülöttünk lévő embereket, és
meggyőzni őket arról, hogy érdemes csatlakozni.” .
Új szöveg: “...megismertetni a közösségünket, megmutatni számukra azt, hogy érdemes
hozzánk csatlakozni.”
1.2. pont:
Korábbi szöveg: “...minél több elkötelezett további tagot hívjanak meg, akik verifikálják is
magukat a közösségben….”
Új szöveg: “...minél több további tagot hívjanak meg, akik azonosítják is magukat a
közösségben…”
1.3. pont:
Korábbi szöveg: “... arra a momentumra, gesztusra utal, amikor…”
Új szöveg: “...arra a gesztusra utal, amikor…”
1.4. pont:
Korábbi szöveg: “...érdemes minél hamarabb becsatlakoznia a Hi5! programba…”
Új szöveg: “...érdemes minél hamarabb csatlakoznia a Hi5! programhoz...”

1.

A Hi5 - “Adj egy ötöst!” program leírása
1.1.

Preambulum: A Jövőépítő Program keretében a jövő közösségi gazdasági
platformjának kialakításán munkálkodunk. E fenntartható, mindenki számára
hosszú távon stabil anyagi forrást biztosító megoldás akkor fog leghamarabb
kiteljesedni, ha tagjai száma minél gyorsabban eléri az ún. kritikus tömeget. Ez
a létszám szükséges ahhoz, hogy platform mechanizmusai kiegyensúlyozottan,
a lehető legnagyobb biztonsággal működjenek. Kiemelt fontosságú tehát minél
előbb, minél több új leendő taggal megismertetni a közösségünket, megmutatni
számukra azt, hogy érdemes hozzánk csatlakozni.

1.2.

A Hi5! program célja, hogy a frissen regisztrált tagok minél több további
tagot hívjanak meg, akik azonosítják is magukat a közösségben és részt
vesznek a Jövőépítő Programban.
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2.

3.

1.3.

A program elnevezése Hi5!, azaz magyarul “Adj egy ötöst!”, arra a gesztusra
utal, amikor - rendszerint győzelem megünnepléseként vagy egymást
köszöntve - felemelt, kitárt tenyerünket egymáséba csapjuk. Az ötös, ami
alapvetően az öt ujjra utal, esetünkben ráadásul az öt meghívottanként elérhető
szintekkel is egybecseng.

1.4.

Minden új tagnak érdemes minél hamarabb csatlakoznia a Hi5! programhoz,
mert a program teljesítéséért járó jutalmak félévenként csökkennek. (A
csökkenés minden év második és negyedik negyedévének első napján
következik be. ) (ld. 6. pont).

1.5.

A Hi5! program egy folyamatosan jelen lévő konstrukció, amelybe minden
frissen regisztrált tag be tud csatlakozni. A mellékletben szereplő ütemezésből
követhető, hogy a tag a belépése után milyen időzítéssel és határidőkkel tud
részt venni a programban, ill. mikor van lehetősége az esetleg be nem fejezett
programot folytatni. Az ütemezésben szereplő dátumok tehát nem egy adott
évre vonatkoznak, hanem bármelyik év azonos időszakára.

Ki és hogyan vehet részt a Hi5! programban?
2.1.

Azon frissen regisztrált tagoknak, akik a telefonszámuk azonosításától
számított 90 napon belül, augusztus 16. és január 31. között elindítják a Hi5!
programjukat, az indítástól számított további 90 nap áll rendelkezésükre, hogy
a programot teljesítsék. Nekik a saját regisztrációjuktól számítva vesszük
figyelembe a meghívottjaikat, forgalmukat és a Jövőépítő Programokat is.

2.2.

Azon frissen regisztrált tagok, akik a telefonszámuk azonosításától számított 90
napon belül, február 1. és augusztus 15. között indítják el a Hi5! programjukat,
november 15-ig tudják teljesíteni a programot - nekik is a saját
regisztrációjuktól számítva vesszük figyelembe a meghívottjaikat, forgalmukat
és a Jövőépítő programokat is.

A Hi5! program indítása, automatikus indítás
3.1.

Az a tag, aki korábban regisztrált és a korábbi Gyorsindulás programban
egyszer már elindult (általa személyesen kezdeményezve vagy
automatikusan elindítva) de a teljes programot nem teljesítette, minden év
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május 1. és augusztus 15. között elindulhat a Hi5! programban. Ez esetben
csak az adott év május 1. és november 15. közötti időszakban verifikált
meghívottak, forgalmuk és Jövőépítő Programjaik számítanak bele a
teljesítésbe. A korábban meghívottak is beszámításra kerülnek, ha a május 1.
és november 15. közötti időszakban verifikálják magukat. A korábban
verifikált meghívottak forgalma, ill. Jövőépítő Programjaik is beleszámítanak a
teljesítésbe, ha ezeket a május 1. és november 15. közötti időszakban fizették
be, kezdték meg, ill. teljesítették. (JP program esetén az Induló összeg és az
Első esedékes összeg befizetése is ebben az időszakban történik meg.)
3.2.

A program normál, azaz a tag általi indítása úgy történik, hogy a tag a
https://hi5.smartcryptonote.com/ felületen megnyomja a “Hi5! program indítása”
gombot. Az programot az is elindíthatja, aki még nem verifikálta magát teljesen
(telefon, e-mail cím és igazolvány teljes azonosításával) a közösségben, de
telefonszáma és e-mail címe már azonosítva van. A jutalmak jóváírásának
feltétele a teljes verifikáció.

3.3.

A program automatikus, azaz rendszer általi indítása: Azok számára, akik a
határidőn belül maguktól nem indítják el a programot a rendszer automatikusan
elindítja azt, az alábbiak szerint:
3.3.1.

A január 1. és január 31. között ill. május 16. és december 31. között
regisztráltak, ha addig maguktól nem indították el, a rendszer 90 nap
múlva indítja el automatikusan a Hi5! programjukat. Az indítástól
számított további 90 nap áll rendelkezésükre a program teljesítésére.
Esetükben a saját regisztrációjuktól számítva vesszük figyelembe a
meghívottjaikat, forgalmukat és a Jövőépítő programokat is.

3.3.2.

A február 1. és május 15. között regisztráltaknak augusztus 16-án indul
el automatikusan a Hi5! programjuk, ha addig maguktól nem indították el
azt. (Május 01. és augusztus 15. között nem indul automatikus Hi5!
program.) A résztvevőknek a programot november 15-ig kell
teljesíteniük. Esetükben a saját regisztrációjuktól számítva vesszük
figyelembe a meghívottjaikat, forgalmukat és a Jövőépítő Programokat
is.
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4.

5.

A Hi5! program jutalmazási elvei:
4.1.

A Hi5! programban a résztvevőknek az általuk meghívott és teljes verifikációt
teljesítő meghívottak után jutalom jár. A jutalom 5 fő verifikált meghívottanként,
HARD-ban kerül jóváírásra.

4.2.

A program olyan módon ösztönzi a további szintek elérését, hogy minden
egyes további szint elérésekor a korábbi szintekre, visszamenőlegesen is
az új szintnek megfelelő nagyobb mértékű jutalmat adja meg. Minél többet
ér el tehát a résztvevő, annál többel honoráljuk az addig elvégzett
munkáját.

4.3.

Elszámolás folyamatosan, szint-elérésenként (5 fő verifikált meghívottanként)
automatikusan történik.

4.4.

A jutalom mértéke az egyes szintek (5, 10, 15, stb.) elérése időpontjában
érvényes jutalom-táblázat alapján kerül meghatározásra.

4.5.

A jutalmak mértéke félévente meghívottanként és szintek szerint 1 HARD-dal
csökken. (ld. 5.5, 5.6, ill. 6.7 és 6.8, valamint a 11. pontok)

4.6.

A jutalomként megszerezhető HARD-ok mértéke a korábban csatlakozók
esetében magasabb és az idő előrehaladtával (félévenként) csökken.
(A csökkenés minden év második és negyedik negyedévének első napján
következik be.)(ld. 11. pont). csökkenés a folyamatban lévő teljesítéseket is
érinti. Ez az elv a Sprint- és a Szuper Bónusz esetében is érvényesül.

4.7.

Egy-egy elért szintért a tag kizárólag egy alkalommal kaphat jutalmat. Az a tag,
aki korábban akár a Gyorsindulás programban, akár a Hi5! programban elérte
az adott szintet, a szint újabb teljesítésekor nem jár neki a jutalom.

A Hi5! alatt elérhető Sprint Bónusz HARD jutalmak:
5.1.

Az első 20 meghívott után járó jutalmat Sprint Bónusznak nevezzük. A Sprint
Bónusz HARD-ok a 5., 10., 15. és 20. verifikált meghívott elérésekor kerülnek
jóváírásra az alábbi táblázatokban foglaltak szerint.

5.2.

Ennek célja, hogy azokat a tagokat előnyben részesítjük, akik korábban
tesznek a közösség bővítéséért.
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5.3.

Egy-egy elért szintért a tag kizárólag egy alkalommal kaphat jutalmat. Az a tag,
aki korábban akár a Gyorsindulás programban, akár a Hi5! programban elérte
az adott szintet, a szint újabb teljesítésekor nem jár neki a jutalom.

5.4.

Sprint Bónusz HARD jutalmak 2022.04.01.-2022.09.30. között:
Szint/Feltétel

HARD

Megjegyzés

5 verifikált elérésekor

45

9 HARD/fő, eddig össz. 45 HARD

10 verifikált elérésekor

135

18 HARD/fő, eddig össz. 180 HARD

15 verifikált elérésekor

225

27 HARD/fő, eddig össz. 405 HARD

20 verifikált elérésekor

315

36 HARD/fő, eddig össz. 720 HARD

Sprint Bónusz HARD jutalmak 2022.10.01.-2023.03.31. között:
Feltétel

6.

HARD

Megjegyzés

5 verifikált elérésekor

40

8 HARD/fő, eddig össz. 40 HARD

10 verifikált elérésekor

120

16 HARD/fő, eddig össz. 160 HARD

15 verifikált elérésekor

200

24 HARD/fő, eddig össz. 360 HARD

20 verifikált elérésekor

280

32 HARD/fő, eddig össz. 640 HARD

A Hi5! alatt elérhető Szuper Bónusz HARD jutalmak:
6.1.

A Sprint Bónusz elérését követően a tag számára lehetőség nyílik Szuper
Bónusz megszerzésére is. Ennek feltétele, hogy a tag által meghívott verifikált
tagok megfelelő forgalmat és/vagy Jövőépítő Programot indítsanak. A feltétel a
6.1.1. vagy 6.1.2. pontok egyikének teljesítésével teljesülhet:
6.1.1.

1 BTC értékű meghívotti forgalom elérése, vagy

6.1.2.

összesen 3 BTC értékű Jövőépítő Program elindítása (bármilyen
kombinációban). Ebbe azok a JP-k számítanak bele, amelyeket ebben
az időszakban indítottak el, a meghívott ekkor fizette meg az Induló
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összeget és az Első esedékes összeget is, valamint elmaradás
mentesek. További feltétel, hogy a meghívó ezekkel együtt a
folyamatban lévő Hi5! időszakban érje el a legalább 0,1 BTC meghívotti
forgalmat.
A forgalmi értékbe kizárólag az aktuális (legutolsó gombnyomás szerinti)
Hi5! Programban elért eredmények számítanak bele.
6.2.

Forgalom alatt értjük a programban résztvevő tag meghívottjainak FIAT-tal vagy
BTC-vel kiegyenlített vásárlásait és tranzakcióit, valamint a Jövőépítő
Programba fizetett induló összegeit.

6.3.

Akciós időszakokban, amikor a vásárlásokat nem a Bitcoin árfolyama szerint,
hanem kedvezményes árfolyamon számoljuk el, akkor a forgalomba is az akció
mértékével növelt mennyiség számít be. Például, ha a befizetés napján a
Bitcoin árfolyama 19000 USD, de az akcióban 9500 USD a BTH vásárlásakor
alkalmazott árfolyam, akkor egy 0,01 BTC-nek megfelelő Ft befizetés 0,02 BTC
forgalomnak felel meg (19000/9500=2-szeres akciós szorzó, 2x0,01=0,02).

6.4.

Az a tag, aki a Super Bónusz bármelyik szintjét 2022. július 1. és november 15.
között eléri, szintenként 1-1 Boostert kap.

6.5.

A Szuper Bónusz HARD-ok a 25., 30., 35. és 40. verifikált meghívott után
kerülnek jóváírásra az alábbi táblázatokban foglaltak szerint.

6.6.

Szuper Bónusz HARD jutalmak 2022.04.01-2022.09.30 között:
Szint/Feltétel

HARD

Megjegyzés

25 verifikált és a forgalmi feltételek
elérésekor

405

45 HARD/fő,
eddig össz. 1125 HARD

30 verifikált és a forgalmi feltételek
elérésekor

495

54 HARD/fő,
eddig össz. 1620 HARD

35 verifikált és a forgalmi feltételek
elérésekor

585

63 HARD/fő,
eddig össz. 2205 HARD

40 verifikált és a forgalmi feltételek
elérésekor

675

72 HARD/fő,
eddig össz. 2880 HARD
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Szuper Bónusz HARD jutalmak 2022.10.01-2023.03.31 között:

7.

8.

Szint/Feltétel

HARD

Megjegyzés

25 verifikált és a forgalmi feltételek
elérésekor

360

40 HARD/fő,
eddig össz. 1000 HARD

30 verifikált és a forgalmi feltételek
elérésekor

440

48 HARD/fő,
eddig össz. 1440 HARD

35 verifikált és a forgalmi feltételek
elérésekor

520

56 HARD/fő,
eddig össz. 1960 HARD

40 verifikált és a forgalmi feltételek
elérésekor

600

64 HARD/fő,
eddig össz. 2560 HARD

Váltási jog
7.1.

A 500-as mentorjelölti szintet még el nem ért résztvevő a gombnyomástól
számítva az aktuális Hi5! programja végéig jogosult a meghívottjai
forgalmának megfelelő összeg 10%-át BTH-ról eBTC-re váltani a BTH váltása
eBTC-re szabályzat szerint.

7.2.

Azok esetében, akik már elérték az 500-as mentorjelölti szintet, a mentori
jutalmazási rendszer érvényes (és tartalmazza a fenti jutalmat).

Egyéb, a programtól függetlenül elérhető jutalmak
8.1.

Ha a Hi5! programban résztvevő tag közben teljesíti a mentorprogram egyes
feltételeit is, akkor azokért további HARD-ok járnak a Mentori szintek
szabályzata szerint. Az így elérhető összes jutalom meghaladhatja az 5000
HARD-ot (ami több mint 5 BTC értéknek megfelelő vásárlóerőt jelent az SCN
rendszerében).

8.2.

A Hi5! bónuszoktól függetlenül minden verifikált meghívott után a 10 HARD
alap jutalmat is megkapja a meghívója és a mentora.

8.3.

Ezen felül 21 verifikáltanként továbbra is jár a 200-200 HARD a HARD Jutalék,
Bónusz és Prémium Szabályzata szerint.
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9.

8.4.

1000 HARD BTH-ra való átváltódásakor minden tag számára jár 1000 eCC
jutalom is.

8.5.

2022. november 15-ig napi árfolyamon számított 0,01 BTC értékű
vásárlásonként és ilyen értékben történő tranzakciós költség megfizetésekor,
valamint Jövőépítő Program indításakor, amennyiben az induló összeg napi
árfolyamon számolva eléri a 0,01 BTC értéket, a tag 0,01 BTC-nként 1 db
Booster jutalomban részesül.

Kedvezményes saját Jövőépítő Program indítása és CNP
árfolyam kedvezményes beállítása
9.1.

Amennyiben a Hi5! program futamideje alatt a programban résztvevő tag
meghívottjai körében összesen 3 BTC értékű Jövőépítő Program elindul
(bármilyen kombinációban) - az Induló összeg és az Első esedékes összeg
befizetése teljesülésével -, amennyiben ezek a Jövőépítő Programok
folyamatban vannak és elmaradás mentesek, a tag jogosult saját maga részére
induló összeg befizetése nélküli, 9500 USD értékű (helyi valutában elszámolva)
Jövőépítő Programot indítani, az Első esedékes összeg befizetésével.

9.2.

Amennyiben a 9.1. pont alapján a tag saját Jövőépítő programot indít, ill. ha a
tag korábban indított saját Jövőépítő Programot és közben teljesül, hogy a Hi5!
futamideje alatt a meghívottjai körében összesen 3 BTC értékű Jövőépítő
Program elindul (bármilyen kombinációban) - az Induló összeg és az Első
esedékes összeg (havi díj) befizetésével -, az általa korábban létrehozott CNP
mögötti árfolyam visszaáll a kiinduláskor meghatározott helyi deviza árfolyamra,
a 0,2 USD-s vagy annak megfelelő kiinduláskori helyi devizaárfolyam (Pl. Ft
esetén 56,58 Ft) rögzül. Ezen felül a Hi5! program futamideje alatt újonnan
létrehozott CNP-k esetében is a fenti árfolyam lesz érvényes. A meglévő zárolt
BTH-k felszabadítási költsége nem változik. A CNP-k lejáratának dátuma
egészen 2027.11.15-ig kitolódik.
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9.3.

Fenti kedvezményes CNP mögötti árfolyam és a CNP lejáratának 2027.11.15-ig
történő kitolódása azon tagokra is érvényes, akik a Hi5! programjuk futamideje
alatt 1 BTC értékű forgalmat teljesítettek.

9.4.

Azok számára, akik a Hi5! programjuk futamideje alatt 1 BTC értékű forgalmat
teljesítettek, és teljesül, hogy a meghívottjaik körében összesen 3 BTC értékű
Jövőépítő Program elindult (bármilyen kombinációban) - az Induló összeg
befizetése teljesülésével - 30 nappal meghosszabbodik a Hi5! program
futamideje.
Ez a kedvezményes lehetőség 2022. november 15-ig áll fenn.

10.

A Hi5! programban kapható Mentori jutalmak
A Hi5! program keretei között a célkitűzéssel összhangban elsősorban a meghívókat
jutalmazzuk.
Mivel a meghívást végző tag mentora is fontos szerepet tölt be a folyamatban, őt is
honoráljuk azzal, hogy mentoráltjai által elért eredmények után az alábbi jutalmakban
részesül:
Feltétel

HARD

15 verifikált elérésekor

10

20 verifikált elérésekor

20

25 verifikált és a forgalmi feltételek elérésekor

40

30 verifikált és a forgalmi feltételek elérésekor

80

35 verifikált és a forgalmi feltételek elérésekor

160

40 verifikált és a forgalmi feltételek elérésekor

320

Összesen:

630
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11.

A Hi5! programban kapható HARD-ok számítása
A 5.5, 5.6, ill. 6.7 és 6.8 pontok alatti HARD táblázatok 2022.04.01-2022.09.30 között
érvényesek, mivel abban az időszakban az alábbi táblázat szerint a HARD jutalom
verifikáltanként 9 HARD. Ettől eltérő időszakokban az alábbi táblázat szerint kell a
HARD jutalmat számítani:
2020.07.01.

2022.03.31.

10 (már lejárt)

2022.04.01.

2022.09.30.

9

2022.10.01.

2023.03.31.

8

2023.04.01.

2023.09.30.

7

2023.10.01.

2024.03.31.

6

2024.04.01.

2024.09.30.

5

2024.10.01.

2025.03.31.

4

2025.04.01.

2025.09.30.

3

2025.10.01.

2026.03.31.

2

26.04.01-től

12.

1

A szabályzat érvényessége

A szabályzat érvényes, 2022. július 1-től 2022.11.15-ig.
Ez a szabályzat (11) oldalból és (12) pontból áll.
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1. sz.Melléklet: A Hi5! program indítási és futamidőszakok áttekintése
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