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ELŐSZÓ
A kripto világát mindenki számára legjobb tudásunk szerint, érthetően
“konyhanyelven” írjuk le. További Célunk a magyarországi pénzügyi
kultúra fejlesztése és a kriptovaluták népszerűsítése, azonban már az
elején fontos kiemelni:
a könyv által bemutatott lehetőségek nem minősülnek pénzügyi
tanácsadásnak. Befektetés előtt kérd ki egy pénzügyi szakértő
véleményét és annyit kockáztass amennyinek az elvesztése nem fáj.

Ezzel a mondattal régóta sokan találkozunk és pont ebben szeretnénk
segíteni azoknak, akik a saját pénzüket nem másban bízva akarják
dolgoztatni. Érdeklődnek, vagy csak épp hallottak a kriptovaluták
világáról.
A linkekkel csatolt anyagokban és videókban megjelent információk a
saját véleményünket tükrözik, minden döntésed meghozása előtt jusson
eszedbe az első szabály:

Csak az Én felelősségem!

Készítették: Kardos Sándor
Varga Péter
Papp Norbert
Átnézte, Javította: Csekitaut Ricsi
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A PÉNZ TÖRTÉNETE

Bevezetésként kezdjük a pénz igazán izgalmas
történelmével, a fizetőeszközök több formája már
a 7000 évvel ezelőtt is használatban volt
civilizációtól függően. Ez lehetett kagyló, kavics,
madártoll, bármi, ami nehezen volt fellelhető.
Társadalmunk a mai formájához legjobban
hasonlító fizetőeszköze körülbelül 3000 évvel
ezelőtt jelent meg. A pénz külsőségeit és
funkcióját tekintve hosszú utat járt be, amíg
végül elérte mai, mindenki számára ismert
formáját. A pénz előtti időkben is szükség volt
különböző termékek cseréjére.
A kereskedelem kezdetleges formája a
cserekereskedelem, ahol bizonyos termékek vagy
szolgáltatások pénz közbeiktatása nélkül
cseréltek gazdát. Ebben az esetben viszont a
termékek ára nehezebben meghatározható és így
cseréjük is körülményes volt. Ennek a
problémának a kiküszöbölésére, a kereskedelem
egyszerűsítésére és felgyorsítására kiváló
alternatíva a mindenki által egységesen
elfogadott pénz lett.
További ingyenes tartalmak a Kryptoda oldalán.
QR kód használata a mobilod kamerájával
vagy kattints a QR kódra

A PÉNZ TÖRTÉNETE
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A PÉNZES SZIGET
A modernkori pénz megjelenéséig sok sikeres és
kevésbé sikeres próbálkozás történt. Az igény,
hogy értékmegőrző eszközökkel cseréljenek az
áruk gazdát egészen kreatív megoldásokat
eredményezett. Ennek egyik legismertebb példája
a csendes-óceáni Yap sziget kövei. Ezek a
faragott kövek pár centimétertől egészen akár 4
méteres nagyságúak is lehettek, így mindennapi
kereskedésre kevésbé, ellenben értékmegőrzésre
annál inkább alkalmasak voltak. Itt a kövek
értékét a nehezen és messziről beszerezhető
alapanyag, a megmunkálás ideje, a szállítás
körülményessége és ami a legfontosabb; az egész
közösség által elfogadott értéke adja. A Yap
sziget kövei egy köztes állomás a
cserekereskedelem és modernkori pénzek
kialakulása között.

Habár az általunk ismert és minden nap használt pénzek már viszonylag
hosszú ideje változatlanok, fejlődésük még mindig nem állt meg. Egy kis
kitérővel szót kell ejteni a kriptopénzekről. Az utóbbi évtizedek technológiai
fejlődése és az elképesztő mértékben felgyorsult digitalizáció nyomában
olyan értékmegőrzésre alkalmas eszközök jelentek meg, amiknek - a
hagyományos pénzzel ellentétben - már nem létezik kézzelfogható
változata.
Ahogy a digitális világ felé haladunk, egyre inkább háttérbe szorulnak a
pénzérmék és bankjegyek. Egy-egy nagybevásárlás alkalmával, már csak a
legritkább esetben fizetünk egy nagy köteg papírpénzzel, jellemzően a
bankkártyánkat használjuk inkább. Ahogy több 1000 évvel ezelőtt, úgy most
is nagy az igény a gyors csere ügyletekre és a fizetőeszközök minél
egyszerűbb és biztonságos tárolására, mozgatására, a kriptopénzek pedig
ezekre az igényekre kínálnak megoldást.
MIK A MINDENNAPOKBAN HASZNÁLT FIZETŐESZKÖZÖK ALAPJAI?
A pénz mögött leggyakrabban arany tartalék állt, illetve egy-egy ország
teljes gazdasági teljesítőképessége, mint fedezet. Ez lényegében azt jelenti,
hogy a pénz fizikai önmaga értéktelen, értékét csupán az adja, hogy
mindenki egységesen elismeri és fizetőeszközként elfogadja azt.

Összefoglalva, a pénz akár fizikai, akár
digitális csereeszköz, segítségével
tranzakciókat hajthatunk végre.
A Pénz lehet: dollár, aranyérme, Bitcoin vagy egy darab kő, gyakorlatilag
bármi, aminek az értékét mások is elismerik.

A PÉNZ TÖRTÉNETE
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A PÉNZ TÁROLÁSA
A BANKOK KIALAKULÁSA
Mint tudjuk egy fizetőeszköz bármi lehet ha a
közösség elfogadja azt, de vannak olyan
anyagok amelyek igen kedvező fizikai
tulajdonsággal rendelkeznek a pénz szerepének
betöltésére.
A történelem során legjobban elterjedt
fizetőeszköz az arany és az ezüst lett mivel ritka
nemesfémek, valamint a tartósságuk és
megmunkálhatóságuk is kiválónak bizonyult.
Annó az aranyművesek megkönnyítették a
kereskedelmi cserét azzal, hogy egységesített
súlyú és azonos tisztaságú érméket öntöttek
tulajdonosuknak. Azonban az aranyműveseknek
egy idő után szükségük volt egy biztonságos
helyre, hogy megvédjék a nagy mennyiségű
frissen vert pénzérméket.
Miután az aranyból vert pénzérmék forgalomba
kerültek, egy furcsa jelenség következett be.
Nagyon sok tulajdonos kérte az érmék
kibocsátójától, hogy némi jutalom fejében
engedje meg nekik, hogy ők is egy jól őrzött
helyen tárolhassák a pénzüket, mivel akkoriban
minden napos volt a rablás a városokban és
falvakban. Létrejöttek az első pénzverdei széfek,
ahol fegyveres őrséggel védték az aranyat.

Az
évek
alatt
megfigyelték,
hogy
a
tulajdonosok viszonylag ritkan jöttek kivenni
aranyérméiket és soha nem egyszerre érkeztek.
Ennek oka, hogy az előzőleg kiállított letéti
bizonylat vagyis a váltó is bőven elegendő volt,
hogy a piacon fizetőeszközként elfogadják,
valamint a papír bizonylat jóval kényelmesebb
volt, mint a nehéz fém érmék tárolása és
cseréje.
A fémművesek hivatalosan is pénzverdék
lettek, amik a hatalmi központ tulajdonában
voltak. A pénzverdék később úgy döntöttek,
hogy ha már úgyis nagyobb mennyiségű
letétben lévő aranypénzzel rendelkeznek, akkor
kiadják azokat kölcsönbe, de természetesen
kamat fejében. Ezek az első pénzkölcsönzők
voltak civilizációnk korai bankjai.
A következő részben megnézzük hogyan alakult
a pénz szerepe a gazdaságokban és hogyan lett
belőle csereeszköz, aminek működését csak
igazán kevesen ismerik.
Sajnos ezt a hátrányt a történelem során a
bankok ki is használták.

A PÉNZ NAPJAINKBAN
Eljött az idő, hogy egyszer s mindenkorra tisztázzunk egy alapvető, de
megannyi félreértést szülő kérdést: mit jelent a pénz napjainkban?
A válasz sajnos nem sok derűlátásra ad okot. Egyszerűen a pénz, egy
tartozást kifejező eszköz, azaz hitelpénz. Ráadásul egyből három fajtája is
van: a számlapénz, a készpénz és a jegybanki számlapénz. Röviden
definiáljuk, hogy miben térnek el.
Kezdjük a készpénzzel, ami a legkézenfekvőbb mindenkinek mivel ezek a
hétköznapokban használt bankjegyek és érmék, amik a pénztárcánkban
pihennek.
A következő a számlapénz, ami a készpénz digitális változata, és a fejlett
országok pénzállományának több mint a 90%-át már csak ez teszi ki.
Lényegében ez az, amit a bankszámládon látsz, az egyenlegedet jelképező
számsor.
A harmadik a jegybankpénz, amit csak a jegybank más néven központi bank
állíthat elő, hasonló módon, mint amikor a készpénzt nyomtatják, csak
éppen a digitális térben. A jegybankpénzzel a magánemberek nem
kereskedhetnek csak a bankok. A legfőbb probléma ezzel, hogy a központi
bank szinte korlátlan mennyiségű készpénzt és digitális jegybankpénzt
állíthat elő azzal a céllal, hogy gazdasági serkentő hatást érjenek el, ezzel
közben inflációt hoznak létre, vagyis a pénz vásárlóerejét rontják vele.
Mindhárom pénz fajta, a gazdaságban fennálló
tartozásokat, illetve követeléseket fejez ki: a bankunk
például számlapénzben jegyzi a velünk szembeni
adósságát, amit jegybankpénzzel egyenlíthet ki.
Az általános- és középiskolákban nem oktatnak
pénzügyet, sőt, tabu a pénzről beszélni, ezért sincs
esélye és főleg ideje az átlagembernek arra, hogy
hátra lépjen és tanulmányozza, hogyan épül fel a
bankrendszerünk, mi zajlik az óriási épületek
titokzatos falai között és mi történik azzal a pénzzel,
amit a bankban egy bankszámlán tartunk.

A jelenlegi rendszer csak úgy fenntartható, ha folyamatosan növeljük a
“pénz” mennyiségét.
MEDDIG LEHET PUMPÁLNI A GAZDASÁGOT?
Soha nem volt még a világ ennyire eladósodva. Mindez megdöbbentő
lehet sokak számára, elvégre nem kevesebbet állítunk, minthogy
háromféle pénz létezik és ezek nagy része csak digitális számsor. Ami
mögött se készpénz, se arany nem áll, sőt azt is mondjuk, hogy a
számlapénzünk tulajdonképpen nem más, mint egy olyan könyvelési
elem, ami tartozást takar, amivel a bank tartozik nekünk.
Azonban a helyzet még ennél is furcsább: valójában a modern pénz
minden egyes formája egy időkorlát nélküli tartozási elismervénynek
tekinthető. Hát nem érdekes?

1971-ben Nixon elnök megszüntette a dollár átválthatóságát
aranyra. Ezzel a dollár megszűnt pénz lenni, pénznem lett
belőle. Ez azt jelenti, hogy ha valaki dollárt tart készpénz,
esetleg számlabetét formájában akkor már számolni kell az
inflációval.
Sajnos ez az, amiért egyre többen bizalmukat vesztik a
jelenlegi bankrendszerben. Rá vagyunk kényszerítve, hogy az
állam által kibocsátott pénznemeket használjuk a hétköznapi
vásárlásnál. Ám ez nem lesz mindig így, mert érkezik egy új
korszak, ami nem a központi bankok rendszerére épül, hanem
az úgynevezett blokkláncra, amit később még részletesen
kifejtünk.
A nemzeti bankok joga a pénzteremtés, ami a készpénz
nyomtatását, és számlapénz létrehozását jelenti.
Jelenleg semmi nem befolyásolja, hogy mennyit juttatnak
(tesznek) a gazdaságba, a pénznek nincs fedezete, mint régen
az arany. Minden attól függ, hogy a nemzeti bank a gazdaság
politikai érdekeit nézve több, vagy kevesebb pénzt juttat a
gazdaságba, ezzel befolyásolva a befektetési kedvet, illetve a
kockázatvállalást. Ez persze hat az infláció mértékére. A mai
gazdaság az inflációra épül, mivel mindig minden egyre
drágább lesz, cserébe egyre “többet” keresnek az emberek, ami
persze csak papíron mutat jól.
Valójában a megkeresett pénzed a bankban a lehető
legrosszabb “értékmegőrzővé” vált a XXI. századra. A jelenlegi
órabérért ma lehet egy kenyeret, 5 év múlva valószínű, már
csak egy zsemlét fogsz kapni és erről nem te tehetsz.

AZ INFLÁCIÓ
RÖVIDEN
Nézzük most meg az inflációt közelebbről. Ez a másik fontos
tényező, ami miatt a pénz már nem a legkívánatosabb
értékmegőrzésre szolgáló eszköz. Alig 20 évvel ezelőtt 1
millió forint vásárlóértéke kétszer erősebb volt, mint most,
más szóval az akkori ledolgozott munkádért kétszer
kevesebbet tudsz most vásárolni.
Legtöbben azt mondják az inflációra, hogy “pénzromlás”. Ezt
félig helyesen, félig helytelenül teszik, hiszen pár száz éve,
amikor arany- és ezüstpénz volt forgalomban, akkor ez a
megfogalmazás helyt állt volna. Hiszen bevett szokása volt
a királyoknak, hogy beszedték a forgalomban lévő pénzt,
beolvasztották, majd kevesebb nemesfém tartalommal újra
öntötték az érméket. Így fizikailag több pénzük lett, ezáltal
pedig több vagyonuk is. Látszólag persze.
Azonban erre egy idő után rájöttek az emberek és úgy
kezelték az új érméket, hogy azok kevesebbet is érnek, mint
azelőtt. Innen jön a pénzromlás kifejezés: az új pénznek
romlott az értéke. Az infláció leegyszerűsítve az árak tartós
emelkedését jelenti, miközben a pénz vásárlóereje romlik. A
gazdaságban a termékek és szolgáltatások árai
folyamatosan változnak, van, hogy emelkednek és van, hogy
csökkennek. Tehát inflációról csak akkor beszélhetünk, ha a
termékek és szolgáltatások zöméért ugyanazon gazdaságon
belül többet kell fizetnünk. Ekkor a pénzünkért kevesebbet
kapunk, azaz kevesebbet ér, így a vásárlóereje is csökken.
INFLÁCIÓ ELLEN BEFEKTETÉSSEL
Az infláció az egyik olyan tényező amiért az emberek
keresik az értékálló befektetéseket pl: ingatlanok,
nemesfémek vagy a kriptovaluták. A magyar befektetők
többségének alacsony kockázatvállalási hajlandósága ezért
a portfóliókban döntően kötvényeket, azon belül is magyar
állampapírokat és ingatlanokat találunk.
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A KRIPTOVALUTA
Egy kriptovaluta lényegében egy digitális

A világ első ilyen közvetlen pénzügyi

vagy virtuális pénznem, melyet kriptográfia

elosztott hálózata a Bitcoin blokklánca volt.

biztosít, ami szinte lehetetlenné teszi a

A kriptovaluták következő jellemzője, hogy

hamisítást vagy a többszörös elköltést.

nem egy központi hatóság bocsátja ki őket.

Másik fundamentum alapja a kriptográfiai

Ami elméletileg függetlenedést jelent a

titkosítás mellett a szétosztottság. Számos

kormányok vagy más, harmadik szervezet

kriptovaluta ezért decentralizált hálózaton

manipulációja ellen. A kriptovaluták legfőbb

fut, amely a blokklánc-technológián alapul.

célja a gyors és olcsó közvetlen pénzügyi

Ez az elosztott főkönyvi technológia a

tranzakciók globális biztosítása. Ezeket a

tulajdonjog nyilvántartására szolgál –

virtuális érméket 2 nagy csoportba osztjuk.

legyen szó pénz vagy más vagyonelem

Ha saját blokklánccal rendelkeznek akkor

tulajdonjogáról. Jelenleg a bankok pénzügyi

coinnak hívjuk, ha viszont egy másik

ügyleteiket centralizált rendszereken

blokkláncra épülve okos szerződésekkel

keresztül bonyolítják le. A bankok a

futtatva hozzuk létre akkor tokennek. Ahogy

tranzakciókról zárt adatbázisokban vezetnek

említettem a kriptográfia is fontos szerepet

nyilvántartást, amelyek azután frissülnek,

játszik, amik lényegében titkosítási

miután az ügylet lezajlott a központi

algoritmusokra és technikákra utalnak.

rendszerben.
A blokklánc is egy adatbázis. Abban
különbözik a hagyományos adatbázisoktól,
hogy az információk nem egy centralizált
hálózaton, - azaz egy központi szerveren hanem egy elosztott hálózaton vannak
tárolva.
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A BITCOIN TÖRTÉNETE

Jelenleg a Bitcoin a legnépszerűbb és legértékesebb kriptovaluta, de több
ezer alternatív kriptovaluta létezik, különféle funkciókkal és
tulajdonságokkal. Ezek egy része a Bitcoin klónja, míg mások teljesen új
kriptopénzek, amelyeket az alapjaitól építettek fel a fejlesztők egy
konkrét probléma megoldása érdekében. A Bitcoin-t 2009-ben egy olyan
személy vagy csoport indította el, amelyet “Satoshi Nakamoto” álnéven
ismerünk. A Bitcoin sikere láttán rengeteg, egymással versengő
kriptovaluta, úgynevezett “altcoin” jött létre. A könyv készültekor az
összes létező kriptovaluta összesített értéke körülbelül 1200 milliárd
dollár. Ekkor a Bitcoin a teljes piaci kapitalizáció 48%-át képviselte.

A BITCOIN CSAK A DIGITÁLIS TÉRBEN LÉTEZIK.
Akkor hogy van értéke? A pénz esetén is feltehetnénk ezt a kérdést. Végül is a pénz
is csak egy darab papír, nincs értéke magában és nincs hozzákötve semmilyen másik
értékhez, mint például az aranyhoz. A pénznek azért van értéke, mert értéket
tulajdonítunk neki. Mint minden kriptovalutánál, ennek is mindaddig van értéke,
amíg emberek tömege értéket nyilvánít neki. A FIAT pénzrendszert a központi
bankok ellenőrzik és döntik el, hogy mennyi pénzt nyomtatnak és mikor.
A BITCOIN DECENTRALIZÁLT
Semmilyen szervezet nem irányíthatja. A Bitcoinok száma korlátozott, és csak
digitális bányászattal kitermelhető (ezt később elmagyarázzuk). Évek kellettek, hogy
a fejlesztők megoldják a dupla költés problémáját.
HOGYAN MŰKÖDIK?
A megoldást a blokklánc jelentette. Gondolj rá úgy, mint egy
online főkönyvre, ami rögzít minden utalást, de ahelyett, hogy
egy központi bank írná jóvá a tranzakciókat, a blokkláncon bárki
önkéntesként megteheti, így tartva naprakészen a főkönyvet. Ez
egy felhasználók közti közvetlen hálózat, ahol folyamatosan
frissülnek az adatok.
Az ok, amiért ez a rendszer jól működik az az, hogy egy időben
több ember felügyeli a tranzakciók hitelességét. Így amikor egy
ember mondjuk csalni próbál, akkor ez könnyen azonosítható a
többi hálózati résztvevő által.

PÉLDA
Bobnak küldtél 5 Bitcoint, akkor valójában nem pénzt küldesz,
hanem egy digitális bejegyzést, ami beépül a blokkba. Ez a
bejegyzés tartalmazza a te és a fogadó fél fiók azonosítóját és az
összeget, amennyit küldeni akarsz neki. Ezután küldesz egy
értesítést minden hálózati tagnak, hogy írják jóvá a tranzakciót a
soron következő blokkban, így rögzítve azt. A Bitcoin algoritmusa a
korábbi tranzakciókat is ellenőrzi, hogy biztos legyen elegendő
Bitcoin az aktuális tranzakcióhoz.

IDEÁLIS RENDSZER
Kizárjuk a biztonsági problémákat. Ha például valaki a te Bitcoin címed akarja
használni, hogy saját magának pénzt küldjön, akkor szüksége lesz, minden hálózati tag
jóváhagyására. A megoldás a kriptográfia, ezért nevezzük a Bitcoint kriptopénznek. A
feloldásához szükséges 2 kulcs, ami hozzá van kapcsolva a Bitcoin pénztárcához. Ez a
privát kulcs és a nyilvános kulcs. A privát kulcs bitek sorozatát tartalmazza, ez hozza
létre az aláírást és magát a blokk bejegyzést. Amikor megváltoztatjuk a bejegyzést
megváltozik az aláírás is. Ekkor a hitelesítést végzők megkeresik a nyilvános kulcsot és
azzal próbálják meg azonosítani. Ha egyezik azt feltételezik, hogy te akarod
azonosítani az utalást. Mivel a blokklánca mára óriási, így jelentősebb késések
történhetnek a leterheltségtől függően.

MEGOLDÁS
Ahhoz, hogy egy tranzakció bekerüljön a blokkláncba, bonyolult matematikai
számításokat kell elvégezni. Aki elsőnek oldja meg a feladatot az adhatja hozzá a
tranzakciót a blokkhoz. Ez a matematikai rejtvény összetett és ahelyett, hogy egy
egyenletet megoldanánk, itt az eredményből kell visszafejteni az egyenletet, amihez
szupergyors számítógépek szükségesek, amelyek nagy villanyszámlát eredményeznek.
Minden bejegyzés hozzáadása a blokklánchoz, Bitcoin jutalommal jár. Ez a bányászat,
akik pedig fenntartják a hálózatot a bányászok. A BTC értéke nő, mert számuk véges,
pontosan 21 millió darab. Másik oka, hogy körülbelül 4 évente a jutalom feleződik, így
növelve a Bitcoin értékét. Előre vetítve az összes Bitcoin 2140-re lesz kibányászva.

MEGBÍZHATUNK EGY PROGRAMBAN?
Amikor a bizalomról beszélünk, általában két emberre gondolunk. A blokklánc új
alapokra helyezi a bizalom fogalmát, és nem csak a pénzügyi tranzakciók esetén. A
repülőgépeket hosszú évek óta szoftverek (robotpilóták) irányítják, a felszállástól a
leszállásig, akár egész úton, miközben a pilótáknak csak ellenőrzéseket kell
végezniük. A programok, fejlődésükkel egyre több területen leváltják az embert,
ezzel -reméljük - egy biztonságosabb jövőt teremtve. A legújabb terület, ahol ezt a
fejlődést láthatjuk, az önvezető személyautók, ahol előbb-utóbb teljes mértékben ki
lesz váltva az emberi tényező, kizárva például az ittas vezetés lehetőségét, ami
talán a legnagyobb százalékban felelős - a nem ritkán halálos kimenetelű balesetekért.

"A szoftverek annyira lehetnek jók
mint az emberek akik programozzák."
A pénzügyi tranzakciók esetén ez
létfontosságú mivel pont arra fejlesztették,
hogy biztonságosabbak és átláthatóbbak
legyenek, mint a jelenlegi bankrendszerek.
Ezt pedig a XXI század egyik legnagyobb
találmányának köszönhetjük, a
blokkláncnak.

A BLOKKLÁNC
ÉRTHETŐEN
A blokklánc egy adatbázis. Abban különbözik a hagyományos adatbázisoktól,
hogy az információk nem egy centralizált hálózaton, vagyis egy központi
szerveren - hanem egy elosztott hálózaton vannak tárolva. A blokkláncok
működésének lényeges eleme az ún. konszenzus mechanizmus, amely szerint
a számítógépeknek megegyezésre kell jutniuk a blokklánc frissítését illetően
azért, hogy ezt követően valamennyi számítógépen egységes legyen a
blokklánc adattartalma. Ahhoz, hogy valami akkora hírverést csapjon időről
időre, mint a Bitcoin és a blokklánc, valami olyan problémát kellett
megoldaniuk, ami megváltoztatja az életünket.
Egyébként csak egy mánia lenne az egész, ami már régen feledésbe
merült volna. A megoldandó probléma pedig nem más, mint az egész
pénzügyi rendszerünk forradalmasítása és ezzel együtt a bankok
leváltása.
A blokklánc az interneten született, és ott is működik. Korábban, ha
például egy képet küldtünk egy ismerősünknek az interneten, e-mailben,
vagy valamilyen üzenetben, nem az eredetit küldtük át, hanem annak
csak egy másolatát. Nálunk is maradt egy kép, és az ismerősünknél is lett
egy belőle. Ha száz ismerősünknek küldtük el, száz másolat született a
képből, de ez a pénz esetén nem működhet, mert az azt jelentené, hogy
sokszorosítjuk a pénzt ezt hívjuk dupla költésnek. Jelenleg, ha pénzt
küldünk A-ból B-be, akkor kell egy C szereplő, vagyis a bank, hogy
elkönyvelje azt. A blokklánc segítségével már nem szükséges köztes
szereplő, banki szervezet.

A CSALHATATLAN BLOKKLÁNC
A Bitcoin esetében a tranzakciókat minden 10 percben blokkokba
csomagolják, azaz összesítik az ezekre vonatkozó adatokat. Majd az új
blokkba foglalt tranzakciókat a számítógépek hitelesítik, hogy a vevőnek
ténylegesen rendelkezésére állt az adott mennyiségű kriptovaluta.
Az új blokk tranzakciókra vonatkozó adatsorát kiegészítik a megelőző blokk
fejrészével (hash).

Ez a fejrész (azonosító) gyakorlatilag úgy működik, mint egy személyi
szám. Minden blokk rendelkezik egy egyedi fejrészel, ami által
azonosítani lehet. Ennek a tárolási szerkezetnek az egyik legfontosabb
különbsége a tipikus adatbázissal szemben, maga az adatok struktúrája. A
blokklánc információkat gyűjt össze csoportokban, más néven
blokkokban, amelyek információ halmazokat tárolnak. A blokkok 1 MB-os
tárolókapacitással rendelkeznek és ha ezek megtelnek, akkor az előzőleg
feltöltött blokkhoz lesznek láncolva, és így blokkláncot alkotnak. Minden
új információ, amely a frissen hozzáadott blokkot követi, egy újonnan
létrehozott blokkba kerül összeállításra, amely a kitöltött lánchoz is
hozzáadódik.

A blokklánc technológia több szempontból is számba veszi a biztonság és
a bizalom kérdéseit. Először is az új blokkokat mindig lineárisan és
időrendben tároljuk, vagyis mindig hozzáadódnak a blokklánc „végéhez”.
A Bitcoin blokkláncát megnézve, látni fogjuk, hogy minden blokknak van
egy pozíciója a láncon, az úgynevezett „magassága”. 2020 novemberéig a
blokk magassága elérte a 660 ezer blokkot. Miután hozzáadtunk egy
blokkot a blokklánchoz, nagyon nehéz megváltoztatni a blokk tartalmát,
hacsak a többség nem ért egyet ezzel. Ez azért van, mert minden blokk
tartalmazza a saját hash kivonatát, az előtte lévő blokk kivonatát,
valamint a korábban említett időbélyeget. A kivonat kódokat úgynevezett
hashnek hívjuk, amit egy matematikai függvény hozz létre, amely a
digitális információkat rövid szám- és betűsorokká alakítja.
Ha ezeket az információkat bármilyen módon szerkesztik, akkor a
kivonatkód is megváltozik. Ezért a hash kiválóan használható
kriptográfiai és biztonságtechnikai területen. Ha eltekintünk attól a
csekély valószínűségtől, hogy két különböző fájl azonos hasht
produkálhat, akkor alkalmazható fájlok eredetiségének vizsgálatára is.
Ismert állapotban elkészítve fájlok hash kulcsát, szavatolható, hogy egy
esetleges változás utólag megállapítható, tehát a fájlok integritása
ellenőrizhető. Két eltérő nevű, azonos tartalmú fájl egyezősége
megállapítható. Jellemzően a hash mellett a méret is tárolásra kerül,
illetve a megbízhatóság fokozható két különböző, hash algoritmussal
készített kulcs tárolásával.

DECENTRALIZÁLT
Másik fontos szempont a biztonság tekintetében a decentralizáltság, más
néven szétosztottság. Képzeljünk el, egy vállalatot, amely több ezer
számítógépből álló kiszolgálóval rendelkezik, amelynek adatbázisa
tartalmazza az ügyfelek összes fiókinformációját. Ennek a vállalatnak egy
szerverfarmja van, amely a számítógépeket egy fedél alatt tartalmazza, és
teljes ellenőrzése van a rajtuk található összes információ felett.
Hasonlóan, a Bitcoin hálózatához, ami szintén több 100 ezer
számítógépből áll, de mindegyik számítógép vagy számítógépcsoport,
amely a blokkláncot működteti, más földrajzi helyen van és mindegyiket
külön egyének, vagy csoportok működtetik. Ezért nem lehet leállítani,
vagy erővel lezárni. Itt láthatjuk, hogy miért fontos a decentralizáltság a
biztonság szempontjából.

FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEK
Mielőtt a technológiába mélyebben belemennénk, nézzük meg a
felhasználási lehetőségeket. A blokklánc technológia annak ellenére,
hogy még egészen fiatalnak számít, már eddig is jelentős hatást gyakorolt
a nagy cégekre és a kormányokra. Elsődlegesen persze a kriptopénzek
háttér-technológiájaként ismert, a gyakorlati alkalmazása azonban
messze túlmutat ezen. Ez olyan jellemzőknek köszönhető, mint a
gyorsabb tranzakciók, a követhetőség és az átláthatóság. Mindez a cégek
számára is érdekes lehetőséggé teszi. Ráadásul a blokklánc technológia
kínálta előnyök számtalan iparágban használhatók, a pénzügyektől az
egészségügyig. Nézzünk pár példát mire lehet még jó a blokklánc:
Jogdíjak követéséhez, és behajtásához
NFT digitális művészeti piacterekhez
Valós idejű IoT okos hálózati rendszerekhez
Személyazonosság biztonságára
Pénzmosás elleni nyomkövetéshez
Az ellátási lánc és a logisztika figyelemmel kísérése
Szavazási rendszerekhez
Találmányok levédésére

Újabban az ingatlan piacon, ahol a blokklánc változtathatatlan
főkönyvként működik, ahol minden okiratot, jelzálogjogra vonatkozó
információt, ingatlan/föld nyilvántartást és a kapcsolódó adatokat sokkal
gyorsabban lehet elvégezni és automatizálni. Van már néhány olyan
vállalat, akik már beépítették a blokkláncot a rendszerünkbe, mint
például a Walmart, a Pfizer, a Siemens. Az IBM létrehozta a Food Trust
blokkláncát, hogy nyomon kövesse azt az utat, amelyen az élelmiszeripari
termékek eljutnak a kiskereskedőkhöz és éttermekhez.
Az élelmiszeriparban számtalan baktérium, szalmonella, valamint más
veszélyes tényezők felbukkanásától tartanak. A múltban hetek kellettek
ahhoz, hogy megtalálják ezen járványok forrását vagy egy hiba okát. Ez a
folyamat a blokklánc követéssel lecsökkenthető.
Ahogy látjátok nagyon fontos dolgokat lehet vele biztonságosabbá és
gyorsabbá tenni. A blokklánc technológia akkora hatással lesz az
emberiségre, mint az internet vagy a gépjárművek elterjedése volt.
Alapjaiban megváltoztatja a pénzrendszert és más iparágakat.

Mi a helyzet akkor, ha nem csupán szemlélői, hanem részesei is szeretnénk
lenni ennek a technológiai fejlődésnek? A kryptoda.com hírlevelére
feliratkozva további érdekes információkat kaphatsz a legfrissebb
lehetőségekről, ezen túl elősegíthetjük egy-egy blokklánc működtetését a
kripto-bányászattal. Nézzük meg mi a kriptovaluta bányászat lényege............

A BÁNYÁSZAT
A KEZDETEK

2009 január 3-án kibányászták a legelső Bitcoin
blokkot.
A Bitcoin bányászat kezdetben egy egyszerű
asztali számítógépen is lehetséges volt, pont úgy,
ahogy a Bitcoin megalkotói ezt elképzelték.
Eleinte a számítógépek processzora (CPU) is
elegendő volt a bányászathoz, ami egy bonyolult
matematikai feladat végrehajtása. Aki ezt
elsőként megoldotta, az hozta létre az új blokkot,
és ő kapta a jutalékot. Ennek az esélye nagy
mértékben függött a számítási teljesítménytől.
A teljesítmény növelésére a videókártyák
processzorait (GPU) vonták be, mert ezeknek
sokkal nagyobb a számítási teljesítménye , mint a
CPU-nak, és egy számítógépbe több videókártyát
is be lehet építeni. Megszülettek a rigek, vagyis a
direkt bányászatra épített számítógépek.
Ezt továbbgondolva direkt a bányászatra
kifejlesztett chip-et készítettek. Ennek az a
lényege, hogy ebből minél többet préseljünk bele
egy speciális számítógépbe, és így születtek meg
az ASIC-ok magyarul Alkalmazásspecifikus
Integrált Áramkörök.
Ma már csak ezekkel éri meg Bitcoint bányászni.

Idővel egyre kisebb volt az esély egy blokk kibányászására és a jutalék
egyre kevésbé volt elérhető a kicsik számára. Erről a Bitcoin időszakos 4
évenként történő csökkenése tehet, ami egy előre programozott felezési
algoritmus.
Felezéskor a bányászoknak járó jutalom a felére csökken. A kibányászott
blokkhoz így egyre több számítási kapacitás szükséges, hogy megérje
belekezdeni. Ekkor jött a medence (pool) ötlete, vagyis az, hogy a
bányászok összefognak és közösen bányásznak. Ezzel nőtt az esélyük a
blokkok kibányászására. Amikor ez megtörtént, akkor a jutalékot
arányosan szétosztották egymás között.
A Bitcoin után jöttek a különböző altcoinok, amelyek szintén
bányászhatók, egyeseket csak CPU-val Monero, másokat pedig csak GPUval mint az Ethereum állíthatók elő. Ez attól függ, milyen algoritmust
használnak az adott coinok. Manapság viszont a stakelhető (POS) coinok
kezdenek túlsúlyba kerülni, a bányászat nagy energia igénye miatt. A
bányászoknak 2 feladata van:

Több bonyolult matematikai feladatot kell végrehajtaniuk, aminek az
elvégzésekor jön létre 1 blokk.
A tranzakciók hitelesítése, és a blokkokba történő beírása.

A matematikai feladatok arra szolgálnak, hogy kordában tartsák a
bányászatot, mivel, ha valaki hirtelen sok bányagépet indítana el a
rendszerben, akkor a blokkok kibányászása felgyorsulna.
A bányászati nehézség, ami aszerint változik, hogy mekkora bányászati
kapacitás van jelen a rendszerben (hashrate - hash-arány), ami a
teljesítmény mérésére szolgál.
Amikor nő a kapacitás, akkor nő a nehézség is, ha pedig csökken, akkor
csökken a nehézség is. Ezzel a kereslet kínálatnak igyekszik megfelelni és
biztosítja, hogy mindig megérje a blokkokat bányászni, különben
destabilizálódhatna a rendszer. A tranzakciók hitelesítése után szintén
jutalék jár, ez a tranzakciós díj.
Itt jelenik meg a közös megegyezés rendszere, a konszenzus. Amikor
valaki utalni akar, akkor ezt a bányászok felügyelik.

ARANY ÉS BITCOIN
AZ INTERNET ARANYA

Az arany és a Bitcoin két olyan értéket hordozó eszköz,
amely rengeteg heves vitát váltott ki a „kripto
rajongói” és a törvényhozók között. Vannak, akik azt
mondják, hogy a Bitcoin a technológia miatt jó
értékálló. Mások szerint egyáltalán nem jó befektetés,
mert csak a digitális térben létezik, így csak az
internetre épülve működőképes. A Bitcoint a blokklánc
aranyának is hívják ami felveti a kérdést, hogy
mennyire hasonlíthatnak befektetés tekintetében?
Ezen két érték eszköz között sokkal több különbség
van, mint hasonlóság. Elég furcsa dolognak tűnhet,
hogy egy kriptográfiai algoritmust hasonlítunk egy
nemesfémmel. Az arany története több, mint tízezer
évre nyúlik vissza, míg a Bitcoin alig több mint egy
évtizede létezik. Az előbbi fizikai anyag, amelyet
sokféle formára és méretre lehet megmunkálni, míg a
Bitcoin csak a digitális térben létezik. Talán a
legnagyobb különbség a kockázat. Míg az arany
gyakran az egyik legbiztonságosabb befektetés, addig
a Bitcoin – bár széles körben a vezető kriptovaluta –
így is kockázatosnak számít.
KORLÁTOZOTT MENNYISÉG
Amiből kevés van az sokat ér; legyen az nemesfém,
drágakő vagy műtárgy. A másik fontos hasonlóság,
hogy a Bitcoin készlete az aranyhoz hasonlóan
korlátozott. Ezt a korlátozott mennyiséget a Bitcoin
kódja, míg az aranynál a természeti adottságok
biztosítják. Azonban az még önmagában nem tesz
semmit értékállóvá, hogy limitált a készlete. A kritikus
feltétel az, hogy mekkora az alapkészlet és az évente
kitermelhető mennyiség.

MI ADJA AZ ÉRTÉKET?
Az egyik legrégebbi problémák közé tartozik az értékek elmélete és az
árak alakulása. A korai elméletek úgy próbálták a jelenséget megragadni,
hogy a munkából származtatták az érték kialakulását. E szerint a
befektetett munka a legfontosabb meghatározója egy állat, vagy tárgy
értékének. Hiszen logikusan hangzik, hogy minél többet kell valamiért
dolgozni, az annál értékesebb kell, hogy legyen.
Az előállítási költséget sokan nem veszik figyelembe a Bitcoin esetében.
Amikor egy hamburgert megveszünk, nézzünk a pult mögé. A
tulajdonosnak fizetnie kell a helyiségért, az összes rezsiért, a profi és
gyakran egyedi eszközökért és összetevőkért. Az alkalmazottak bérét,
biztosítást, adminisztrációt és reklámot is a tulajdonos állja. A vállalkozó
rizikót is vállal mert garantált vásárló sincs és bármikor nyithat mellé egy
multi. Ezek tudatában amikor egy hambit veszel, látható, hogy sok
befektetett energiát és eszközt is meg kell fizetned és annak azért annyi
a költsége mert ezek fedezésén túl még profitot is kell termelnie. A
Bitcoin belső értékét a legtöbben a gyártási folyamatból (bányászat) és a
felmerülő költségekből próbálják megbecsülni. Azonban nem biztos, hogy
értelmes ez alapján értéket becsülni. Annyi kijelenthető, hogy ilyen
megközelítés szerint igenis létezik belső értéke a Bitcoinnak. A Bitcoin
előállítási költsége szintúgy mérhető, mint az aranyé, a fizikai arany
bányászata esetén.
BITCOIN HASH ÉRTÉK TH/S (SZÁMÍTÁSI SEBESSÉG)

https://www.blockchain.com/charts/hash-rate

BITCOIN NEHÉZSÉG (DIFFICULTY)

https://www.blockchain.com/charts/difficulty

KERESLET KÍNÁLAT
A Fiat-valuták (dollár, euró, jen) korlátlan kínálatot
nyújtanak, a központi bankok annyit bocsáthatnak ki
belőlük, amennyit akarnak. Manipulálhatják a valutájuk
értékét más országokéhoz viszonyítva, aminek a valuta
tulajdonosai (és különösen a kevés alternatívával rendelkező
polgárok) isszák meg a levét.
A Bitcoin esetében a bányászatból és felezésből kifolyólag
folyamatos a piacra bocsátás, ami maximum 21 millió darab
Bitcoin lehet. Ez vonzóbbá teszi a Bitcoint, mint eszközt. Ha
növekszik a kereslet miközben a kínálat változatlan marad,
akkor az érték növekszik. A másik fontos dolog, hogy az
értékelméletből kiindulva is hasonló következtetésre
juthatunk. Ebben az esetben az adhat a Bitcoinnak értéket,
hogy egy, vagy több gazdasági szereplő azt fontosnak tartja
a saját érdekei eléréséhez. Másrészt azt is fontos kiemelni,
hogy a Bitcoint nem a nagyvállalatok vagy politikusok,
hanem hétköznapi programozók és fejlesztők kezdték el
egymás között terjeszteni. Így terjedt el a köztudatban,
amely egyre nagyobb és nagyobb keresletet generált a
felhasználók körében.

ÖSSZEGZÉS
A közgazdaságtudomány egyetlen, egymástól igen különböző elméletéből
sem következik, hogy a Bitcoinnak ne lenne értéke. Ezt a megbélyegzést
feltehetően csak azért kapja a közbeszédben olyan gyakran, mert sokak
számára nehezen érthető a technológiai működése. Kizárólag a virtuális
térben létezik és ezen felül még az ára is jelentősen ingadozik.
Azonban, sem a virtuális formából, sem a bizonytalan árból nem
következik az, hogy valaminek ne lehetne akár komoly értéke (online
áruházból letölthető zene, könyv, számítógépes alkalmazások, játékok)
A végső döntés a miénk, de akár elfogadjuk, hogy a Bitcoinnak van értéke,
akár nem, azzal a ténnyel szinte senki nem vitatkozik, hogy a Bitcoin és
minden más kriptovaluta alapja egy forradalmi technológia: a blokklánc.

A KRIPTOVALUTA ELŐNYEI
A kriptovaluták nem függnek harmadik fél szabályozásától, a
piaci kapitalizációja az önként résztvevő magánszemélyektől
és szervezetektől függ.
A Bitcoin és általában a kriptovaluták decentralizáltak ezért a
számlák nem zárolhatók semmilyen felügyeleti hatóság által.
A kriptovalutával végzett tranzakciós műveletek névtelenek,
de emellett nyilvánosan átláthatóak a blokklánc történetében
ezért egyetlen hatóság sem módosíthatja vagy törölheti
azokat.
A kriptovaluták legfőbb célja a gyors és olcsó közvetlen
pénzügyi tranzakciók globális biztosítása.
A kriptovaluták egyedi tranzakciói nem sokszorosíthatók igy a
dupla költés (másolás) teljesen kizárt.
Spekulációs lehetőség minden piaci résztvevőnek, például te
is adhatsz vagy vehetsz fel kölcsön bizonyos feltételekkel.
Az átutalások minimális feldolgozási díjakkal teljesülnek,
lehetővé téve a felhasználók számára, hogy elkerüljék a
bankok és pénzügyi intézmények által az elektronikus
átutalásokért felszámított magas díjakat.

VOLATILITÁS
A volatilitást legtöbbször negatív
elemként említik, leginkább rövid
időszakra vetítve.
Volatilitás: az ármozgások mértéke
és gyorsasága. A volatilitás
megfigyelésével lehetőség van a
kockázat becslésére. Amikor magas
volatilitásról beszélünk az azt
jelenti, hogy az aktuális eszköz
értéke rövid időn belül óriásit
változhat (le és fel egyaránt).
A Chicagói tőzsde egy Volatilitás
Indexet (VIX) is működtet, hogy
segítsen a befektetőinek előre
jelezni a volatilitás mértékét az
S&P 500 Indexen belül.

A KRIPTOVALUTA HÁTRÁNYAI
Hibás címre utalásnál legtöbbször semmit sem
tehetsz, hogy visszafordítsd azt.
Képtelenség megjósolni a hosszútávú kriptovaluta
árfolyamokat. Volatilitása miatt magas a kockázata
A kriptovaluták teljesen az IT iparra épülnek, ezért,
ha a globális internet vagy szerver meghibásodás
miatt teljes összeomlást is szenvedhet. Persze
ennek a valószínűsége, hogy megszűnjön az internet
akár 1 percre is, szinte 0.
A kriptovalutákat jelenleg kevés helyen fogadják el,
mint fizetőeszközt.
Alapvető informatikai háttértudás szükséges a
vásárlásához és küldéshez.
Jelenleg nem áll rendelkezésre telefonos
ügyfélszolgálat, ahol segítséget nyújtana valaki
technikai kérdésekben.

A KRIPTOVALUTA-TŐZSDÉK
KRIPTOPÉNZ VÁLTÓK
A kriptovaluta-tőzsdék olyan felületek, amelyek
megkönnyítik a kriptovaluták kereskedését más
eszközökkel, beleértve a digitális és a valuta
(FIAT) pénznemeket is. Ezek a tőzsdék
közvetítőként működnek a vevő és az eladó
között. Saját bevételre a tranzakciós díjak révén
tesznek szert. A hagyományos kriptovalutatőzsdéken például 100 dollár átváltható azzal
egyenértékű Bitcoinra, és fordítva.
Hasonlóképpen a 100 dollár értékű Bitcoin is
átváltható azzal egyenértékű Ethereumra.
Ugyanez a koncepció alkalmazható különböző,
az adott tőzsde által kínált eszközökre is.

CEX?
A központosított vagy centralizált
kriptovaluta-tőzsdék CEX harmadik
félként működnek a vevők és az
eladók között. Mint a hagyományos
bankrendszerben - a tranzakciókat
egy központ hajtja végre és
ellenőrzi, ezek a platformok sok
szempontból nagyobb
megbízhatóságot biztosítanak. Az
összes tranzakció legnagyobb része
központosított tőzsdén megy
keresztül. Példák a centralizált
kriptovaluta-váltókra: Binance,
Coinbase, Crypto.com.

Regisztrálj itt a Binance-ra

VAGY DEX?

A decentralizált kriptovaluta-tőzsdék,
rövidítve DEX lehetővé teszik a
felhasználók közti közvetlen
tranzakciók végrehajtását egy
harmadik fél, vagy közvetítő
igénybevétele nélkül. Mind a
centralizált, illetve decentralizált
tőzsdéknek vannak előnyeik és
hátrányaik. Egyes felhasználók a
decentralizált tőzsdéket részesítik
előnyben. Hátrány, hogy a
decentralizált tőzsdék nem könnyítik
meg a kriptovaluták fiat devizára való
adásvételét, sokszor felhasználói
élmény, kezelhetőség is másodlagos.
Példák a decentralizált kriptovalutaváltókra: Uniswap, SushiSwap, 1Inch,
Pancakeswap.
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KRIPTO EVOLÚCIÓ
FOLYAMATOS FEJLŐDÉSBEN
A Bitcoin egy prototípusa, az érték digitális térbe helyezésének

OKOS PÉNZ - OKOS SZERZŐDÉS
Vitalik Buterin ötlete volt, hogy használjuk a számítási kapacitást és a
blokkláncot a titkosítás és érték mozgatásán túl.
Az ötlet a programozhatóság, amely a blokkláncon lévő virtuális
számítógépen (fizikai számítógépek teljesítményének a hálózaton való
összessége) futna. Az Ethereum hatalmas újdonsága az okos szerződés,
amelyet még az "írójuk" se tud megváltoztatni, miután az Ethereum
Virtuális Számítógépre (EVM) feltöltötte azt. Ezek a szerződések
valójában automatizált feltétel sorozatok, amit a Solidity program
nyelven kódolnak. Az okos szerződések feltételek összessége, melyeket
például adás-vételhez, bérlethez, rendeléshez használhatunk teljesen
automatizálva, harmadik fél, vagyis bankár vagy ügyvéd kihagyásával.

DECENTRALIZÁLT CÉG

│ DAO

Decentralizált Automata Szervezet

Az Ethereum és az okos szerződések biztonságot és
automatizálást hoztak a digitális pénzügyi rendszerbe,
ahol bárki használhatja a megtakarítását harmadik fél
bevonása nélkül. Ez kulcsfontosságú, mivel Satoshi
Nakamoto az előző “hagyományos” központosított
bankrendszer technológiájából adódó hibákat akarta
kijavítani.
A pénz valóban szabadon kezdett áramolni a
decentralizált tőzsdéken és bárki, aki a likviditási tőkét
hajlandó biztosítani, jutalékot kap a rendszer díjából.
Ebből az elosztott automatizált rendszerből (DAO)
teljesen hiányzik a harmadik fél, aki “kezeli” a pénzt, így
a díjjak teljes egészét a fenntartók kapják.
A DAO rendszerben a betett tőkéd úgy viselkedik mintha
részvényed lenne egy bankban, a szerződéseket a
programozók írják és a bankárok és ügyintézők helyett
maguk a szerződések “dolgoznak” (automatikusan
teljesülnek). A bank működésébe a vezetők helyett
mindenkinek joga van szavazással beleszólni.

A NON-FUNGIBLE TOKENEK

│ NFT

A digitális alkotások védjegye

A Nem Felcserélhető Tokenek, NFT egy olyan blokkláncon futó
okosszerződés, amely egyediségét és lemásolhatatlanságát a blokklánc
által létrehozott egyedi azonosító biztosítja. Ha ezt az tokent egy
digitális alkotáshoz kapcsoljuk, akkor az egyediséggel a tulajdonlás,
tulajdonjog kifejezésének lehetősége is együtt jár. Bármilyen digitális
alkotáshoz, képhez, zenéhez, játékhoz, filmhez stb. létrehozható egy ilyen
érme.
Ezen felül a tulajdonos hozzákapcsolhat bármilyen metaadatot, vagy
tulajdonságot az NFT-jéhez. Például a művet létrehozó művész
digitálisan alá tudja írni alkotását. Az első NFT-ket az Ethereum
blokkláncán hozták létre, és alapvetően ez a bevett gyakorlat (ERC-721 a
standard és az ERC-1155, fejlettebb eljárás is használatban van), de az
infrastruktúrát már más blokkláncok is biztosítják. Míg egy egységnyi
kriptovaluta értéke egyenlő ugyanazon kriptovaluta ugyanakkora
egységével, – azaz felcserélhetőek – addig az NFT-re ez nem igaz, így
aztán pénzként sem funkcionálhat. Az NFT-k világa új, színes és izgalmas.
Nem csak a befektetőknek kínál lehetőségeket, hanem a művészetek,
játékok és egyéb egyedi dolgok kedvelői is megtalálhatják benne a
számításaikat.

AZ ELSŐ 5000 NAP

A kripto lassan visszaadja a valódi
értéket teremtők kezébe a munkájukért
járó jutalmat. Az első ilyen sikertörténet
Mike Winkelmann a “Beeple” néven
alkotó művész nevéhez fűződik.
Winkelmann “Az első 5000 nap” digitális
montázsát majd 70 millió dollárért
értékesítette a Christie’s aukciósház
segítségével. Az Insidernek adott
interjúban Beeple bevallotta:

“Soha nem hittem, hogy valaki egy művemért
több mint 1000 dollárt fog fizetni.”

https://www.popcreep.com/beeple/

Az biztos, hogy 2021 slágere az NFT, ami minden digitális tulajdont
próbál követhetővé és bizonyíthatóvá tenni, ami egyenlővé teheti egy
fizikai mű birtoklásával. Az alkotók végre tényleg alkothatnak és nem kell
a gazdag, vagy befolyásos megrendelő kívánságait teljesíteni. Ezzel talán
a világtörténelem során először lesznek jómódúak a művészek - még az
életük során - és az alkotók, akik munkájából nem valaki más profitál.

OSSZUNK SZÉT MINDENT
A DECENTRALIZÁLT PÉNZÜGYEK VILÁGA

A Bitcoin decentralizálja a pénzt (a bankok és köztes szervezetek
kiváltásával). Mi lenne, ha ugyanezt tennénk a bürokráciával;
szavazásokkal, ingatlan nyilvántartásokkal, vagy épp a közösségi hálókkal.
Ezek a szervezetek rendelkeznek az összes adatunkkal, amit megosztunk
velük. A Bitcoinnak sikerült ötvöznie a már meglévő techikákat: amelyek a
kriptográfia (cryptography), a munka igazolása (proof of work) és az
elosztott (decentralizált) hálózat. Így egy központi irányítás nélküli,
döntésképes hálózat jött létre. A Bitcoin olyan a blokkláncon mint az
email az interneten. A hálózathoz több ezer számítógép szükséges szerte a
világban. Az Ethereumot 2013-ban jelentették be és 2014-ben indították
el. Vitalik Buterin a Bitcoin magazin társalapítójának ötlete alapján, ami
egy csináld magad programozási felület decentralizált alkalmazásoknak
(Dapp). Ezek felett senki se állhat, még a programozó se. Az Ethereum
saját programnyelve a Solidity. Az Ethereum célja az internet tényleges
decentralizálása. Erre azért van szükség, mert mega cégek vették át az
irányítást egész szektorok felett, mint az Amazon, Dropbox, Netflix,
Google, Uber. Ezek a köztes cégek majdnem megkerülhetetlenek, ha
valamilyen szolgáltatást akarunk igénybe venni. Itt jön a képbe a
blokklánc technológia által biztosított lehetőségek egész sora. A
felhasználó közvetlen kapcsolatba léphet a szolgáltatást nyújtóval,
például háttértár szolgáltatást tudsz vásárolni bárkitől, akinek van szabad
kapacitása, így téve a Dropbox létezését feleslegessé. A sofőrök
közvetlenül ajánlhatnának utakat az utasaiknak így hagyva ki az Ubert.
Egymás közt is kereskedhetünk kriptóval a váltók helyett, melyeket
feltörhetik, vagy zárolhatják a pénzedet. Az Ethereum közvetlenül
kapcsolja össze az embereket egy szupererős számítógépen keresztül,
amely decentralizáltan működik a világban.

dapp
A BLOKKLÁNC ALKALMAZÁSAI
A DEX-ek motorjai a dApp-ok, magyarul decentralizált alkalmazások. Nem
kell engedély a használatukhoz, ezt angolul permissionless-nek hívjuk.
Lássuk mi a különbség a decentralizált applikációk (dApp) és az okos
szerződések között (smart contact)?
Az okos szerződések olyan - felhasználó által láthatatlan - program
kódok, amelyek szabályok csoportját alkotják és emberi beavatkozás
nélkül, automatizáltan végrehajtódnak, ha teljesül egy vagy több
feltétel. Tegyük fel, hogy van két ember, akik meg akarnak egyezni
valamiben és a kölcsönös bizalmukat nem egy ügyvédbe, hanem magába
egy okosszerződésbe helyezik Ami teljes mértékben a blokkláncon fut, így
nem módosítható vagy törölhető.
A decentralizált alkalmazások - ahogy a nevük is mutatja - nem egy
központi szerveren, hanem a blokkláncon futó programok. Ezek a
programok futtatják az okosszerződéseket. Jó példa a dAppra a
Uniswap és a Pancakeswap.

A likviditási pooL
„A likviditási pool-ok, az intelligens szerződésbe lezárt tokenek
összességére vonatkoznak. Egy likviditási készlet általában 2 tokent
tartalmaz és mindegyik pool új piacot hoz létre. A ETH/DAI a
legegyszerűbb példa az PancakeSwap népszerű likviditási készletére. A
likviditásszolgáltatókat arra ösztönzi a rendszer, hogy az összes jelző
egyenértékű legyen. Az egyensúly fenntartásáról az automatizált piac
alkotó (AMM) gondoskodik.” Ebben az E-bookban elmagyarázzuk, mi is
pontosan az AMM.
A liquidity pool-ok a DeFi fontos jellemzője. Ezeken keresztül
biztosíthatsz likviditást (pl: ETH-DAI páron), így biztosítva a kereskedések
alapját. Akik likviditást biztosítanak (LP), jutalomban részesülnek. Ez
általában az adott platform díjainak kis százaléka.

A kriptovaluták adózása
NÉZZ UTÁNA PONTOSAN! KÉRD KI SZAKÉRTŐ VÉLEMÉNYÉT
Ahogy a kripto világ digitális valutái fejlődnek, úgy hoznak egyre több
törvényt és szabályozást a tranzakciók átláthatóságának növelése és
legfőképp a hagyományos (fiat) pénzre való átváltás kifehérítése
érdekében.
Magyarország kriptodeviza adóreformra készül. A jelenlegi szabályozás
értelmében a kriptodevizákból származó jövedelmek ’egyéb
jövedelemnek’ minősülnek, ami a legkedvezőtlenebb kategória 26%-os
adóteherrel, ami hamarosan változni fog. A tervek szerint a kriptoeszközértékesítéséből származó bevétel már külön adózó jövedelemnek fog
minősülni, és szociális hozzájárulási adó sem terheli. Így lehetséges, hogy
30%-ról 15%-ra csökkenthetik a kriptovaluta adókat a jövőben.

A törvénytervezet főbb pontjai:
a kriptoeszköz-értékesítéséből származó jövedelem külön adózó
jövedelemnek minősül, ami után nem kell szociális hozzájárulási adót
fizetni
a szabályozásba bekerülnek a kriptoeszközökre vonatkozó
meghatározások
adóköteles jövedelem csak akkor keletkezik, ha a digitális
fizetőeszközt valaki fiat valutára váltja át. Tehát ha egy kripto eszközt
másik kripto eszközre váltunk (kereskedés) a művelet maga nem
adóköteles.
adózásnál a befektetett összeget, nyereséget, illetve az esetleges
veszteséget akár évekre visszamenőleg is figyelembe lehet venni

Fontos! A kryptoda.com adózásra vonatkozó cikke csupán tájékoztató
jellegű. Az adózással kapcsolatos szabályok országonként eltérnek és
folyamatosan változóban vannak. Részletekbe menően csakis az ezzel
foglalkozó szakemberek ismerik a törvények és az ide vonatkozó
adminisztrációs kötelezettségek pontos részleteit.

Összefoglalás
Akár az altcoin kereskedés rövid távú profitját kedveled, akár a hosszú
távú nyereség érdekében fektetsz be, a kriptovalutákról muszáj tanulnod.
A befektetési döntés meghozatala személyes felelősséged.
A kriptóvaluták egyre nagyobb teret kapnak a médiában, így jelentősen
növekedett az értékük és folyamatosan nő az elfogadóhelyek száma,
valamint közvetlenül költheted, akár bankkártyával is. A kriptovaluta
rendszereket a legfejlettebb titkosító (kriptográfiai) algoritmusokkal
védik, ezért adatainkat biztonságosabban tárolhatjuk, mint a
hagyományos banki rendszerekben. Ne feledd! Itt a magad ura vagy,
mivel nincs központi irányító szerv, mint a bankok esetében.
Mint mindennek a kriptoknak is vannak kockázatai. Például a Bitcoin
esetében nagyon magasan jegyzik az értékét, ezért az ár esése óriási
lehet, vagyis a volatilitása hatalmas. Tartsd észben, hogy a kriptovaluták
árfolyama nem stabil, továbbá a kormányok még nem szabályozták a
használatát, ezért lehetnek vele adózási problémák a jövőben. Tisztában
kell lenned azzal is, hogy egyes kriptovaluták tranzakciós díja utaláskor
nagyon magas lehet, éppen ezért a Bitcoin nem alkalmas napi szintű
vásárlásra, de annál inkább használhatjuk egyfajta digitális aranyként,
mint értékmegőrző. Fontos megemlíteni, hogy a vásárláshoz és utaláshoz
tudás és nagy odafigyelés szükséges.
A kripto és blokklánc megjelenésével egy új digitális világba léptünk, így
rengeteg lehetőség rejlik ezen a területen.
Engedjétek meg, hogy a könyv végét egy érdekes kérdéssel zárjuk. A
kérdés pedig így hangzik: A bankok által kezelt pénz elbukott? Mi lehet a
megoldás egy olyan időszakban, amikor az információ a legértékesebb?
Az internet lassan mindent megváltoztat: legelőször a kapcsolattartási
szokásainkat, a vásárlást, az ügyintézést, mára a szórakozásunkat a
munkalehetőségeinket, hamarosan pedig a tömegközlekedést és az
áruszállítást is.
Te mit gondolsz?

Reméljük, hogy ez a rövid könyv felkeltette érdeklődésed a kriptovaluták
iránt. Csapatunk elsődleges küldetése ezzel az anyaggal az volt, hogy
megfelelő betekintést adjon olyan kezdőknek, akik a kriptovaluták
világába még csak most csatlakoztak be. További célunk, hogy nap mint
nap minél több magyarnak tudjunk segíteni, és a megfelelő tudás
megszerzése után jó döntéseket tudjanak hozni. Tudjuk, hogy a kriptopiac
nagyon gyorsan változik, így fontos a naprakész tudás is. A kryptoda.com
oktatási blogpostokban és hírekben próbálja a tudást átadni minden
érdeklődőnek.
Fontos elmondanunk, hogy ebben a könyvben bemutatott oktatási anyagokat
közvetlenül a legmegbízhatóbb forrásokból gyűjtöttük, mint például a
Binance, Coinbase, Coindesk és Cointelegraph. Fontos kiemelnünk ettől
függetlenül, hogy a könyvben és a Kryptoda oldalán bemutatott tartalmak
nem minősülnek sem befektetési, sem pénzügyi tanácsadásnak.
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