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A  B I Z A L O M  Ú J R A É R T E L M E Z É S EA  B I Z A L O M  Ú J R A É R T E L M E Z É S EA  B I Z A L O M  Ú J R A É R T E L M E Z É S E

A jövő globális gazdasága olyan elosztott tulajdon és bizalom felé
mozdul el, ahol bárki hozzáférhet a blokklánc alapú szolgáltatásokhoz
egy egyszerű internetkapcsolattal. A jövőben ez a technológia a
mindennapok része lesz ugyanúgy, mint ma a https webes
kommunikáció vagy akár az e-mail.
A blokklánc vitathatatlanul zseniális találmány, de jelenleg főleg a
kriptovaluták háttértechnológiájaként ismert. Sokan nem is sejtik,
hogy a digitális információ elosztással és a nem módosítható
egyirányú adatrögzítéssel újraértelmezhetjük a bizalom fogalmát. A
színfalak mögött egy új internet születik. A fejlesztői közösségek
minden nap újabbnál újabb lehetséges felhasználási területet
fedeznek fel és építenek be a rendszereikbe.

Biztos neked is van ötleted, hogy mire lenne jó a blokklánc, a
kriptopénz fizetési megoldásokon kívül. Rengeteg tanulmány készült
ebben a témában amit értelmezhetünk úgy, mint egy első lépés a
megvalósulás felé. A fejlesztéseket minden esetben valamilyen
probléma megoldása ösztönzi. Mi a Kryptodánál azon projektek hívei
vagyunk, amelyek valódi értéket teremtenek és nemcsak a hirtelen
meggazdagodásról szólnak. A következőkben pár példát mutatunk be,
hogy lássátok, a lehetőségek szinte korlátlanok.



S A T O S H I  E R E D E T I  C É L J A :
P 2 P  K Ö Z V E T L E N  F I Z E T É S I
R E N D S Z E R E K

Kezdjük az alapkoncepció ismétlésével, hogy tisztában
legyünk a technológia további jelentősségével. A
Bitcoin a “white paper”-ben P2P, azaz felhasználó és
felhasználó közötti közvetlen elektronikus
pénzrendszerként van definiálva. Az eredeti elképzelés
szerint a készpénz előnyeit biztosítja digitális
formában, viszont kiküszöbölve a fiat valuták, a
nemzetek által kibocsátott pénzek hátrányait. Ezt úgy
éri el, hogy időbélyegzőt használ a dupla költés
elkerülésére, illetve decentralizált felépítést, hogy ne
legyen leállítható és harmadik fél általi irányítható.
Ezen túl kriptográfiai módszereket alkalmaz arra, hogy
kiküszöbölje a közvetítőket és előre meghatározott
készlettel és kibocsátási rátával dolgozik, hogy ne
legyen infláció se. 

A központi bankok folyamatosan leértékelik a pénzeket,
csökkentve a vásárlóerőt, ellopva az emberek
megtakarításait. A bankok és a fizetési szolgáltatók
kapuőrként működnek, megszabva azt, hogy kinek lehet
bankszámlája, milyen feltételek mellett használhatja a
pénzét és ezért mennyi jutalékot kell fizetnie a
rendszer üzemeltetőinek. Ha valamilyen oknál fogva az
adott állampolgár, szervezet, vállalkozás nem
szimpatikus a hatalom képviselőinek, a pénztárcáján
keresztül nyomást tudnak gyakorolni rá. Azért tehetik
ezt meg, mert a nemzeti valuták nem valódi pénzek, és
nem az állampolgárok tulajdonában vannak. Emiatt
teljesen értéktelen és használhatatlan.



Mint tudjuk a Bitcoin engedélymentes, tehát bárki használhatja.
Decentralizált, tehát nem lehet lekapcsolni, mert nincs központ, nincs
főkapcsoló. P2P, mert a titkosítási eljárásoknak köszönhetően nincs
szükség közvetítőre, nem kellenek a bankárok. Cenzúrázhatatlan, mivel
senki sem állíthatja meg a pénzküldést és csak a jogos tulajdonosuk tudja
elkölteni azt. Az ő beleegyezése nélkül sem elvenni, sem lefoglalni, sem
más módon kontrollálni nem lehet. A valódi, hétköznapi P2P használat
előtt viszont van néhány technikai akadály. Az elfogadottságot azon
„mérik” a közösségben, hogy mennyire egyszerű megvenni a kávénkat
bitcoinnal. Jelenleg viszont egyáltalán nem egyszerű, hiszen a tranzakciók
megerősítése átlagosan 10 percet vesz igénybe, ennyi kell egy blokk
létrehozásához, a hálózati díj pedig drága lehet, drágább, mint egy kávé.
Erre nyújtanak megoldást az úgynevezett második rétegű megoldások,
amelyek felgyorsítják a tranzakciós időt, alacsonyabb díjak mellett.
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Második rétegű (Second Layer) megoldásnak azokat a technikákat nevezzük,
amelyek a tranzakciókat nem a fő blokkláncon bonyolítják le, hanem egy
másik módszerrel, egy részfelületen végzik a szükséges számításokat, és
csak a tranzakciók végeredménye kerül rögzítésre a blokkokban. Ezek a
dAppok lehetővé teszik, hogy a hálózati terhelést csökkenteni lehessen,
ráadásul ez több különböző megoldással is elérhető. Az úgynevezett roll-up
módszer kötegekbe rendezi a tranzakciókat, és csak bizonyos limit elérése
után rögzíti a főláncra, mint egyetlen összesítő-tranzakciót. Ilyenek az
Ethereumon működő WBTC, azaz wrapped BTC token, a Liquid oldallánc,
Polygon és a Lightning Network. Ezek közül „valódi” második rétegű
megoldásnak egyedül a Lightning Network számít, a másik kettő valójában
másik blokkláncon működik, és így gyakorlatilag önmagukban számítanak
közvetítőnek, harmadik félnek. Ez pedig az, aminek az elkerülésére a
Bitcoint létrehozták.

Mi a második réteg méretezés?

1. Réteg

Hálózati

szint

2. réteg

G Y O R S U L J U N K  F E L  -  A  M Á S O D I K
R É T E G Ű  L 2  P R O T O K O L L O K  L É N Y E G E
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A Lightning Network hálózata számít jelenleg valódi második rétegű
megoldásnak a Bitcoin esetében, hiszen a fő blokkláncra épül rá, közvetítő
nélkül, cenzúrázhatatlanul működik és ugyanúgy engedélymentesen
használható, mint maga a Bitcoin hálózat. A segítségével villámgyorsan,
minimális, néhány satoshi (a satoshi a bitcoin váltó valutája, mint nálunk a
Forintnak a Fillér volt) tranzakciós díj mellett küldhetünk Bitcoint
másoknak, az úgynevezett fizetési csatornák segítségével.
Az alapötlet onnan származik, hogy ha leülünk egy kávézóban egy hosszabb
baráti beszélgetésre, akkor nincs értelme minden egyes elfogyasztott italt,
ételt a pulthoz sétálva kifizetni. Pedig jelenleg így nézne ki a főláncon
végzett bitcoin-tranzakció. Elegendő, ha az asztalhoz rendelnek egy
összesítő (számlát), és a végén fizetünk. Ez a gyakorlatban így is működik. A
számos különálló tételből a végén egyetlen összesítő-tranzakció kerül fel a
blokkláncra. Ez a fizetési csatorna lényegében egy (DApp) okosszerződés,
egy tranzakció, amely több aláírást igényel. A létrehozásához a csatorna két
végpontja, két csomópont kell, akik az adott tranzakcióval lekötnek
bizonyos mennyiségű bitcoint a csatornában, ehhez pedig mindketten
aláírják a tranzakciót. Ezzel a megoldással egyikük sem kerül a másik fölé,
egyoldalúan nem lehet eltéríteni a javakat, nem lehet más pénzét kivenni
egy csatornából. Ez valójában egy kétszemélyes konszenzus, amelyben a két
résztvevő fél, a két csomópont, akiket a csatorna összeköt, megegyeznek,
hogy éppen mi az egyenlegük aktuális helyzete.

Egy kávézó esetében ez úgy nézne ki, hogy például
100 satoshi egy kávé, mi feltöltünk a csatornára
1000 satoshit, a kereskedő pedig minden
kávénkhoz ad nekünk egy 100 satoshiról szóló
pénzbekérőt, amelyet kifizetünk. A csatornán így
minden kávé után frissítjük az egyenlegeket, és
100 satoshi átkerül a mi oldalunkról a kereskedő
oldalára. Mikor elfogy az egyenleg a 10. kávé után,
már mind az 1000 satoshi a kereskedőnél van, és
ha be akarjuk zárni a csatornát, ezt tíz tranzakció
helyett egyetlen tranzakcióban megtehetjük, a
kettőnk által megállapított végső egyenleget pedig
rögzítjük a főláncra.

A  L I G H T N I N G  N E T W O R K
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Másik példa: 

Képzeljük el, hogy mi a kávézó beszállítói vagyunk, és mi szállítjuk ki
három naponta a friss vágott virágot, amelyet asztaldíszként használnak.
Ezért 300 satoshiról adunk pénzbekérőt a kávézónak, így tulajdonképpen a
kettőnk csatornájában a pénz oda-vissza áramlik. Ha időről-időre rögzíteni
szeretnénk a főláncon is a tranzakciókat, megtehetjük, hogy lezárjuk a
tranzakciókat, és újranyitjuk a csatornákat. De ha nem akarjuk, a csatorna
addig használható, ameddig az egyenlegek kitartanak.

A Lightning Network azt is lehetővé teszi, hogy valaki más használja a
kettőnk közötti csatornát. A kávézós példánál maradva, tegyük fel, hogy
egy másik vendégnek is megtetszik a virág, amit árulunk, és venne belőle,
mondjuk 50 satoshiért. Neki a kávézóval van közös csatornája, velünk
viszont nincs. Mégis tud pénzt küldeni nekünk, mégpedig úgy, hogy ő
átküldi a saját közös csatornájukon keresztül a kávézónak a pénzt, a
kávézó pedig a mi kettőnk csatornája segítségével továbbítja nekünk.
Valójában nem továbbítja, hanem a másik vendég egyenlegét lecsökkenti
50 satoshival, amelyet hozzáír a sajátjához. Ezután a saját egyenlegéből is
levon 50 satoshit, a miénkhez pedig hozzáír ugyanennyit. Ezzel a
módszerrel gyakorlatilag bármely két csomópontot össze lehet kötni a
Lightning Network használatával, akár több csatornán keresztül is. A
küldött pénz mintegy csomópontról csomópontra ugrálva jut el egyik
helyről a másikra.



Az egyes csatornákon belül az egyenlegek frissítése töredék
másodperceken belül megtörténik, mindössze az adatátvitel tényleges
idejét kell kivárni. Így lehetséges, hogy pár másodperc alatt átkerüljön a
bitcoin egy másik emberhez. A csatornák használatáért persze a
tulajdonosok számíthatnak fel díjat, de ez legtöbbször elenyésző mértékű,
néhány satoshi. Ennek a dollárban vagy akár forintban kifejezett költsége
így jelenleg rendkívül kicsi. Sikeresen megvalósíthatóvá vált tehát a
szupergyors és szuperolcsó bitcoin-költés. Vagyis megvehetjük a kávénkat,
de nem kell lemondanunk a decentralizáció, a cenzúrázhatatlanság és az
engedélymentesség előnyeiről sem.
A csatornákat bármelyik fél bármikor megszüntetheti és az aktuális
egyenleg mértéke on-chain tranzakcióként kerül rögzítésre a Bitcoin
blokkjaiban. Több csatornát felölelő utaláskor sem kell attól félnünk, hogy
valamelyik csomópont ráül a pénzünkre, mert az alkalmazott időzárnak
köszönhetően az egyes csatornák be sem léphetnek közvetítőként, ha nem
bizonyítják előre, hogy sikeresen át tudják küldeni a pénzt az utánuk
következő csatornára. A Lightning Network emellett nagymértékben növeli
a privát szférát is, hiszen a teljesen nyilvános Bitcoin hálózattal szemben a
csatornákon történő pénzmozgást kizárólag a csatornák fenntartói látják.
Ha valakihez közvetlen csatornát nyitunk, akkor ez azt jelenti, hogy a
tranzakcióban résztvevő két félen kívül senki más még csak nem is tud a
tranzakcióról.

A sebességnek, az olcsó tranzakciós
díjnak, és a nagyobb privát
szférának köszönhetően ez a
megoldás gyakorlatilag az altcoinok
80%-át értelmetlenné és
feleslegessé teszi. Hiszen miért
használna valaki egy kisebb
hálózattal rendelkező, kisebb számú
vagy esetleg kevésbé tehetséges
fejlesztők által létrehozott,
centralizált, cenzúrázható, kevésbé
likvid altcoint, ha használhatja
helyette a bitcoint?

S Z U P E R O L C S Ó  B I T C O I N - K Ö L T É S



A bitcoin esetében sosem az volt a cél, hogy digitális aprópénz legyen,
hanem az, hogy az utalásunkat senki se állíthassa meg, a megtakarításainkat
pedig senki se inflálhassa el. Ennek az elérésére nehéz döntéseket kellett
meghozni a rendszer felépítésekor, a versenytársak pedig nem hajlandóak
ugyanerre, ahogyan láthatjuk is. A gyorsaság és az alacsony tranzakciós
díjak pedig már elérhetők a Bitcoinon is, így még szembetűnőbb, hogy
ezekért cserébe a kriptó lényegét áldozzák fel a többi projekt esetében.
Szerencsére, ha akarjuk, megtehetjük, hogy a Bitcoint és a Lightning
Networköt használjuk, azok minden előnyéből részesülve. A sok kritika
ellenére úgy érezzük, hogy a Lightning Network kiválóan alkalmas lehet
gyors és olcsó tranzakciók küldésére.

A Z  É R T É K M E G Ő R Z Ő

Az Ethereum lehetővé teszi az ERC20 szabvány használatát, ennek
segítségével tokeneket hozhatunk létre, a tokenek vagy zsetonok pedig más
blokkláncokon működő érméket, tokeneket is képviselhetnek. A WBTC a
bitcoint képviseli, a létrehozásához letétbe kell helyezni ugyanakkora
mennyiségű bitcoint, és ezért cserébe kapjuk meg az Ethereumon működő
WBTC tokent. Ez értelemszerűen a teljes Ethereum ökoszisztémában
használható, mint ahogyan bármely másik ERC20 token is. A felhasználók
ugyanúgy küldhetik egymás között a támogatott tárcákon keresztül, mint a
többi Ethereum-alapú tokent. Ennek ellenére P2P megoldásként zsákutcának
tekinthető, mivel az Ethereum maga nem alkalmas hétköznapi fizetésre, a
rendszere annyira telítetté vált, a tranzakciós díjak a Bitcoin jutalékainál is
lényegesen magasabbak.

M I  A  C S O M A G O L T  B I T C O I N  ( W B T C ) ?

Bitcoin az Ethereum láncon



A Blockstream vállalat saját oldallánca, amely elsősorban a
tőzsdék közötti kereskedést hivatott megkönnyíteni
gyorsabb tranzakciós időkkel. A Liquid blokkláncát saját
csomópont indításával bárki integrálni tudja a saját
rendszerébe. Ehhez nem kell tőzsdének lenni, kereskedők és
egyéni felhasználók is rendelkezhetnek tárcával. A Liquid
BTC, LBTC tokenhez valódi bitcoin lekötésével lehet
hozzájutni, ezt decentralizáltan végezheti el bárki. A
feloldáshoz viszont elméletileg a Liquid Federation
tagjainak a jóváhagyása kell. A Liquid hálózatán ugyanúgy
lehet tokeneket kibocsátani, mint ahogyan az Ethereumon is,
így sokkal szélesebb körű felhasználási lehetőséghez jutnak
a tőzsdék, amelyek bevezetik. Nem egyszerűen csak
gyorsabb bitcoin küldést tesz lehetővé, hanem gyakorlatilag
bármilyen kriptoeszközt létrehozhatunk a segítségével. P2P
megoldásként ugyanúgy használható, mint bármelyik más
fizetésre kitalált altcoin, mivel technikailag valójában egy
altcoin. A zárolás alóli feloldás sajnos centralizált
közvetítőn keresztül működik, ez pedig elég nagy hátrány,
nem biztos, hogy megéri erre elcserélni a kicsit hosszabb
várakozást és az esetleges magasabb tranzakciós díjat.

M I  A  L I Q U I D ?



 A Polygon használata segítségével rollup láncok, úgynevezett zero
knowledge rollup chainek, vagyis önálló láncok hozhatók létre. Az
rollup láncok a legjobbak, ha az Ethereum méretezéséről beszélünk.
A Polygon képes arra, hogy hatékonyan átalakítsa az Ethereumot
teljes értékű többláncú rendszerré. Konyhanyelven mondhatjuk, hogy
tulajdonképpen a blokkláncok internetévé. Időről időre
ellenőrzéseket végeznek a Polygon hitelesítők (validátorok) az
Ethereum főlánccal szemben. Ennek során az oldalláncokon
esetlegesen fellépő tranzakciós ellentmondásokra megfelelő
mechanizmust biztosít a folyamat, méghozzá kriptográfiai eljárással.
A protokoll segítségével a felhasználók továbbíthatnak MATIC
tokeneket anélkül, hogy számolniuk kellene harmadik féltől származó
rizikófaktorral vagy piaci likviditás korlátozással. Az a token, amely
elhagyja az Ethereum hálózatot, zárolásra kerül, majd újonnan vert
tokenként bukkan fel a Matic-on 1:1 arányban. A rögzítésre kerülő
tokenek elégetésre kerülnek abban az esetben, amikor a felhasználó
az Ethereum hálózatra visszatér. Az polygon hálozata nagyon ígéretes
második szintű (second layer) protokol ezért egyre több
decentralizált pénzügyi project és más blokklánc alapú játék is fut
rajta. További előnye, hogy igy a sebesség 12x gyorsabb mint az
Ethereum főláncán.

A Polygon eredetileg Matic network
néven indult 2017-ben. Fejlesztői között
olyan csapattagok vannak, akik
dolgoztak több Ethereumhoz köthető
projekten is. Az Ethereum egyik
társalapítójának, Vitalik Buterinnek volt
az a javaslata, hogy valósítsák meg a
Plasma első verzióját, melyet a Polygon
Network használ.

A  S O K O L D A L Ú  P O L Y G O N

 Utalási sebesség



A  B L O K K L Á N C  A L K A L M A Z Á S I
T E R Ü L E T E I





Napjainkban a felhőalapú szolgáltatások nagyon népszerűek. Az adatainkat távol

tároljuk magunktól egy úgynevezett felhőben, amik lényegében centralizált

szerver csarnokok, amit a legnagyobb IT cégek üzemeltetnek, mint a Dropbox

vagy az Amazon. A probléma az, hogy az adataink óriási mértékben növekednek és

a szolgáltatók díjai elég magasak ehhez. Ha egy intézményt veszünk példának,

mondjuk egy egyetemet, ahol több ezer diák tanul, akkor a költségek még

nagyobbak. Az adatok tárolása és távoli elérése elengedhetetlen az intézmények

és a diákok számára egyaránt. A kérdés az, hogy ki fizeti ezeket a felhőalapú

tárhelyszolgáltatókat? Azt gondolnánk, hogy az egyetemek, de ők áthárítják ezt a

diákokra és részben ezért magasak a tandíjak. 

A blokklánc alapú adattárolás egy megoldást kínál erre. A tárolási költséget

teljesen minimálisra csökkenti. Két projektet emelnék ki. Ezek a Filecoin és a

Siacoin. Ez a két projekt lényegében decentralizálja az adatokat úgy, hogy a világ

minden táján a kihasználatlan adattárolókat a blokkláncra köti és így bárki

tárolhat adatot más számítógépen hasonlóan a torrent fájlokhoz. A résztvevők,

akik a tárhelyüket felajánlják a közösségnek, kriptovalutát kapnak cserébe. A Sia

névre keresztelt projekt célja, hogy elhozza a decentralizációt a digitális tárhelyek

világába is. Adattárolási piacteret építenek a blokklánc technológia segítségével,

alternatívát kívánnak nyújtani azoknak, akik eddig központi szervereken oldották

meg az adattárolási problémáikat. Könnyebben kezelhető, költséghatékonyabb

megoldást kínálnak. Az alapötlet középpontjában a kor szellemiségének megfelelő

elképzelés áll: a világban szétszórt, önkéntes alapon csatlakozó számítógépek

összekapcsolásával.



Talán a tavalyi év legnagyobb innovációja volt a DeFi. Képzelj el egy nyitott,
mindenki által elérhető alternatívát minden pénzügyi szolgáltatásra amit
használsz - bankszámla nélkül, kizárólag akár a telefonod segítségével. Ezt
ígéri a blokklánc és a DeFi. A DeFi célja, hogy kézzelfogható, hétköznapi
pénzügyi szolgáltatásokat nyújtson blokklánc alapon, kihasználva a
technológiában rejlő lehetőségeket. Mára a kriptodevizák segítségével
mindenki hozzáférhet alternatív pénzügyi szolgáltatásokhoz - mindegy, hogy
hol él a Földön.

Képzeld el, hogy a megtakarításokhoz, kölcsönökhöz, kamatokhoz,
biztosításhoz és még sok mindenhez nem lesz szükséged banki
közbenjárásra,bankszámlára, csak a telefonodra és internetkapcsolatra. Ez ma
már elérhető az “okosszerződések” segítségével olyan blokkláncokon, mint
például az Ethereum, Binance Smart Chain, vagy a Polygon. Egy másik fontos
dolog, amiről később olvashatsz, a DEX-ek, azaz decentralizált váltók
(exchange), ahol egyik kriptodevizát, vagy tokent válthatsz át egy másikba,
például ETH-t USDC-be, vagy bármibe ami azon a blokkláncon megtalálható. 

Miben különböznek a decentralizált
alkalmazások a hagyományos
pénzügyi alkalmazásoktól?

Nézzünk meg pár fontosabb példát.

D E C E N T R A L I Z Á L T  P É N Z Ü G Y  -  D E F I



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 a
felhasználói élmény és kezelhetőség is másodlagos szempont.

Néhány Decentralizált kriptovaluta-váltó: 
DAO Maker, Synthetix, Compound, Curve, REN,
0x, Uniswap, SushiSwap, 1Inch, Pancakeswap.

A  D E X

https://www.coingecko.com/en/defi
https://app.1inch.io/#/r/0x49F67Dca2f54e5491D70FdF5a1341485FB601EFF


Nincs szükség központra, mint például a bank, vagy annak alkalmazottjaira.
Itt az okosszerződések végzik a munkát, amelyek - miután a blokkláncra
helyezték őket - többnyire emberi beavatkozás nélkül képesek ellátni a
feladatokat, amelyeket beléjük programoztak (persze a kódot időről-időre
javítják a fejlesztőik)

A kód szabadon hozzáférhető, így bárki megnézheti (és a megfelelő tudás
birtokában) ellenőrizheti. Ahogy a kód, az összes tranzakció is publikus -
hiszen ez a blokklánc egyik lényege. Szerencsére személyekhez nem
köthető, csak ‘tárcákhoz’, így nem vet fel személyi jogi kérdéseket.

A decentralizált applikációk (elméletben) bárki által használhatók, mindegy,
a Föld mely részén él. Persze, helyi eltérések lehetnek a törvényekben, de
elméletileg mindenki ugyanúgy használhatja az adott alkalmazásokat.

Nem kell engedély az elkészítéséhez, vagy használatához - a
“permissionless” egy nagyon fontos szó a DeFi-ban, és alapvetően azt
jelenti, hogy nem kell engedélyt kérned senkitől, hogy interakcióba lépj az
így jelölt alkalmazásokkal. Nem kell nyomtatványokat kitöltened, vagy
hasonlók. Csak egy tárcára lesz szükséged (például metamask), hogy
használhasd ezeket.

Átjárhatóság - ezek a Dapp-ok Legóként építhetők, kombinálhatók
egymással az alkotóelemek felhasználásával

A DEFI FŐBB JELLEMZŐI

A DeFi, bár még mindig ‘kísérleti stádiumban’

van, az egyik leggyorsabban fejlődő szektor a

kriptovilágban. A fejlődését lekötött ETH-ban

mérhetjük a legkönnyebben, ami dollár

értékben több, mint 80 milliárd jelenleg! Ha van

amire érdemes most odafigyelni akkor ez a

terület mivel nem kevesebb a tét mint a bankok

teljes leváltása az elkövetkező években.



Az oktatásban is fontos innovációkat tudunk létrehozni a blokklánc

segítségével. Jelenleg a tanulók csak lassan és sokszor magas költségek

mellett kérhetik ki a tanulmányaikat igazoló bizonyítványokat a

továbbtanuláshoz, vagy éppen a munkahely kereséshez. Ehhez még társul a

tény, hogy az intézmények magas százaléka jelenleg is a hagyományos

postai szolgáltatásokra támaszkodik, amelyek szintén elég lassúak és

költségesek. A blokklánc viszont ezt a folyamatot felgyorsíthatja és

költséghatékonyabbá teheti anélkül, hogy a személyes adatok kiszivárgása

és a hamisítás veszélye fentállna.

A blokklánc szintén kiküszöböli az intézmények által néha lassú adatbázisok

elérési problémáit és a szerverhibákat. A Sony Global Education és az IBM

azon dolgozik, hogy a hallgatói nyilvántartások biztonságosabb módon, a

blokkláncon decentralizáltan is elérhetőek legyenek. Az online certifikációs

diplomák jelenleg sajnos könnyen hamisíthatóak. A blokklánc viszont

segíthet egyedi azonosítót hozzárendelni minden egyes diplomához, ami

aztán hitelesítésként funkcionál. Ez segíthet az egyetemeknek és

munkáltatóknak gyorsan ellenőrizni minden diploma és tanúsítvány

hitelességét.

O K T A T Á S  -  D I P L O M A  H I T E L E S Í T É S  



Az elmúlt években a közösségi médiaszolgáltatók óriási

felhasználó tábort építettek ki. A Facebook a jelenleg

legnagyobb, közel 3 milliárd aktív felhasználóval rendelkezik.

A Facebook teljesen monopol helyzetben van és akkorára

nőtte ki magát, hogy akár a törvényhozókat is befolyásolni

tudja. Az egyik probléma hogy a szabad véleménynyilvánítás

nem lehetséges, mert zárolhatják a profilod ha nem követed

az általuk előírt felhasználási feltételeket. Az emberek éveket

töltenek azzal, hogy a különböző közösségi média

platformokon, mint például a Facebook, a Twitter, vagy a

LinkedIn, nagy számú követőt szerezzenek, kapcsolatokat

építsenek ki. 

K Ö Z Ö S S É G I  M É D I A  A  B L O K K L Á N C O N

      Mostanában viszont egyre gyakrabban fordul elő az, hogy az ezeket a

felületeket biztosító high-tech vállalatok önkényesen blokkolják vagy akár

véglegesen is törlik a profilokat. Megtehetik mivel ők üzemeltetik a szervereket.

A másik, egyben legnagyobb probléma, hogy a reklámokkal manipulalni tudnak

akár egész felhasználói csoportokat. Az emberek már egy jó ideje tisztában

vannak azzal, hogy a közösségi média azért ingyenes, mert az ott lévő személyes

adataikat tovább értékesítik más cégeknek, hogy aztán személyreszabott

reklámokkal bombázzanak minket. Ez egyre több embert frusztrál, mivel jóformán

mindent megosztunk ezeken a platformokon, legyenek azok személyes képeink,

videóink vagy a napi kommunikációnk. Érzelmeinket, kapcsolati viszonyunkat

másokkal szintén folyamatosan megfigyelik abból a célból, hogy személyre

szabott marketinget juttassanak el hozzánk. A blokklánc lehet a megoldás, hogy

ezt a jövőben elkerüljük. A decentralizált Appokon keresztül (Dapps) bárki

létrehozhat fiókot teljesen ingyen anélkül, hogy személyes adatait egy harmadik

fél reklám célokra használná fel.



Következő felhasználási terület a közösségi finanszírozás. A jelenlegi centralizált platformok,

mint például a Kickstarter és az Indiegogo magas platform dijakkal dolgoznak. A blokkláncon

futó okosszerződések ezzel szemben viszont jóval olcsóbbak. Szinte bárki indíthat kampányt,

ha tőket akar gyűjteni egy startupnak. Akik az elmúlt években is aktívan figyelték a

kriptopiacot azok az ICO-kra gondolnak most, amik nagy része sajnos scam volt. Az ICO az

Initial Coin Offering rövidítése. Ez egyfajta kriptovalutákon alapuló közösségi finanszírozás,

mely elképzelhető nyílt és zárt formában. Nyílt formában bárki számára elérhető, zárt

formájában azonban csak előre meghatározott kör vásárolhat a kibocsátott kriptovalutából.

ICO-n keresztül tőkét vonhatnak be akár startupok, akár bármilyen más cég is. A blokkláncon

futó okosszerződések folyamatosan fejlődnek, így nem lesz lehetőségük az ICO-knak -vagy ha

úgy tetszik Startupoknak- addig tőkét kivenni, amíg nem teljesítik a befektetőknek tett

ígéreteiket. Ezek az okosszerződések felosztják a befektetők pénzét mérföldkövekre és csak

akkor folyósítják a startupnak, ha egy bizonyos célt már elértek. Egy jól megirt okosszerződés

biztonságos megoldást adhat mind a befeketető és az innovatorok részére egyaránt..

K Ö Z Ö S S É G I  F I N A N S Z Í R O Z Á S



Napjainkban egyre nagyobb az igény, hogy bizonyos fogyasztási cikkek vagy akár ékszerek útját

nyomon követhessük a gyártótól kezdődően egészen a felhasználókig. Itt a szempontok a

legkülönbözőbbek lehetnek: eredetiség bizonyítása, vámok és adók pontos elszámolása,

lejárati idők nyomon követése és nem utolsó sorban annak bizonyítása, hogy az adott termék

(például egy drágakő) etikus módon került-e forgalomba. Főleg a nagy cégekre igaz, hogy nem

akarnak a figyelem középpontjába kerülni azért, mert az általuk forgalmazott ékszerek olyan

környezetszennyező bányákból származnak, ahol a munkások rossz körülmények között

dolgoznak nap mint nap. Az is kellemetlen, ha kiderül; egy drága étteremben olcsó, rossz

minőségű ételt szolgáltak fel nekünk.

A BLOKKLÁNC ÉS AZ ETIKUS GYÉMÁNTOK 

HOGY JÖN KÉPBE A BLOKKLÁNC?

Teljesen mindegy, hogy drágakövekről beszélünk, egy üveg jó pezsgőről vagy éppen egy

festményről, mindenki szeretne biztos lenni abban, hogy amit vásárol az pontosan az, aminek

mondják. Vagyis pontosan azt kapjuk a pénzünkért, amit cserébe várunk. A blokklánc elosztott

főkönyve biztosítja, hogy az adott információ mindenki számára nyomon követhető és

hamisíthatatlan maradjon. Abban a pillanatban, amikor az adott termék egy új állomáshoz érkezik -

például szállításra készen áll- a szükséges információk a blokkláncra kerülnek. Azonnal nyomon

követhető minden és bármit utólag megváltoztatni az adatokon lehetetlen. Bizonyára mindenki

hallotta már a történetet, amikor egy olcsó borra, egy másik, jó minőségű bor címkéjét ragasztották

rá, majd drágán eladták a mit sem sejtő vásárlóknak. A blokkláncon minden egyes terméket külön

követhetünk, másolni az információt -mint a drága bor címkéjét- pedig lehetetlen.

T E R M É K K Ö V E T É S  /  T E R M É K H I T E L E S Í T É S  



Ez a technológia még viszonylag új és mint ilyen, lassan kerül be az átlagemberek mindennapi

életébe. Ám a háttérben komoly fejlesztések folynak és mint legtöbbször, valószínűleg most is a

nagy cégek fogják először kihasználni az ebben rejlő lehetőségeket. Az IBM már saját

blokkláncot indított és a nagy, amerikai bolthálózat a Walmart is csatlakozott a kutatás-

fejlesztéshez. A Kínai kormány ételminőségért felelős minisztériuma is érdeklődik a blokkláncra

épülő ’track and trace’ technológia után. Már csak idő kérdése a különböző ellátási láncok és a

kriptográfia találkozása. Ez az új technológia nem csupán a forgalmazók adminisztrációs

költségeit csökkentheti, de a vásárlói bizalmat is nagyban növelheti a jövőben. Van már néhány

olyan vállalat, akik már beépítették a blokkláncot a rendszerünkbe, mint például a Walmart, a

Pfizer, a Siemens. Ahogy emlitettük a 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 BLOKKLÁNC ALAPÚ TERMÉKHITELESÍTÉS JÖVŐJE?

T E R M É K K Ö V E T É S  /  T E R M É K H I T E L E S Í T É S  



Az NFT a nem felcserélhető / helyettesíthető érmét jelenti. A közgazdaságtanban a
cserélhető eszközök olyan egységek, amelyek könnyen felcserélhetők egymással -
mint a pénz. Mondjuk 10.000 forintot elcserélhetek két 5000 forintos bankjegyre
és az értéke azonos marad. Ha azonban valami nem helyettesíthető, ez nem
megoldható, mivel egyedi tulajdonságokkal rendelkezik, így nem cserélhető fel
másik alkotással, vagyis NFT érmével.
Ez lehet egy ház, vagy egy festmény, mint például a Mona Lisa, ami egyedülálló.
Lefényképezheted a festményt, vagy megvásárolhatod a nyomtatott másolatát, de
sosem lesz tiéd a igazi festmény tulajdonjoga. Az NFT-k "egyedülálló" eszközök a
digitális világban, amelyeket az ingatlanhoz hasonlóan lehet vásárolni és eladni,
de nincs saját kézzelfogható formájuk. A digitális NFT érmék legegyszerűbben egy
digitális vagy fizikai alkotás vagy más értéktárgy tulajdonjogi igazolásaként
tekinthetők.

M I  A Z  A  N F T  É S  M I É R T  F O N T O S  A
T U L A J D O N J O G  G Y A K O R L Á S Á B A N ?



A hagyományos műalkotások, mint például a festmények azért értékesek,
mert egyedülállóak. Ezzel szemben a digitális fájlok könnyen és végtelenül
sokszorosíthatók. A blokkláncon futó NFT-k segítségével a művek
"tokenizálhatók", amivel digitális tulajdonjogi igazolást hoznak létre, ezután
már megvásárolható, vagy tovább adható. Akárcsak a kriptovaluta esetében,
a blokklánc néven ismert megosztott főkönyvi nyilvántartás tájékoztat arról,
hogy minek ki a tulajdonosa. A bejegyzéseket nem lehet hamisítani, mert a
főkönyvet világszerte több ezer számítógép tartja karban és ezek
érvényesítik. Az NFT-k okos szerződéseket is tartalmazhatnak, amelyek
például a művész számára százalékos részesedést adhatnak az NFT jövőbeni
értékesítéséből.

MI AKADÁLYOZZA MEG AZ EMBEREKET, HOGY LEMÁSOLJÁK A DIGITÁLIS
ALKOTÁSOKAT?

Semmi. Emberek milliói látták Beeple alkotásait az interneten, amelyből egy
69 millió dollárért kelt el, és a képet számtalanszor másolták és osztották
meg előtte.
Sok esetben a művész még a művének szerzői jogát is megtartja, így
folytathatják a másolatok gyártását és értékesítését.
Az NFT tulajdonosának azonban van egy "érméje", amely bizonyítja, hogy Ő
az "eredeti" mű tulajdonosa.



Mint már tudjuk az NFT-k könyörtelen hurrikánja tarolta le a DeFi pusztítása
után ébredező kripto világot 2021 első felében. Pedig nem most kezdődött az
NFT-k története, idő kellett, mire eljutottunk odáig, hogy ‘egy jpeg fájlért’
milliókat adjon valaki - dollárban. Ahogy már emlitettük az NFT az angol
Nonfungible Token rövidítése, magyarul nagyjából annyit tesz: egyedi, nem
helyettesíthető token. Egyedi, mert a ‘Fungible Tokenekkel’ ellentétben (ez az
összes, forgalomban lévő token és coin, mint a BTC, ETH, ADA, stb.) ezek nem
cserélhetők ki egymásra. Tehát, míg egy ETH mindig egy ETH-t fog érni, és ha
elcseréled őket egymásra, értékvesztés nem történik, addig ezt egy NFT-vel
nem teheted meg. Pontosan ezért használható ‘értéktartásra’ ez a formátum -
hiszen a való életben lévő megfelelőik például a festmények, amelyek - bár
másolhatók - mindig egyediek maradnak. Létezhet másolat bármelyik Picasso
képből, az eredeti az eredeti, és az az, ami értéket képvisel. Tehát az NFT
formátummal egyedi értékeket tárolhatunk a blokkláncon, ami - jelenleg - arra
szolgál, hogy az emberek birtoklási vágyát tükrözze. Hiszen mi értelme
birtokolni az első tweet-et, vagy egy, a valóságban megsemmisített festményről
szóló bizonyítványt? Az, hogy elmondhatjuk magunkról, hogy például a
történelem egy darabkája a mi tulajdonunkban van, bizonyítani tudjuk. De ez
tényleg csak a jéghegy csúcsa, az, ami a hétköznapi szemlélőt fejbevágja, és aki
nem érti, hová folyik el ez a rengeteg pénz - fogadjuk csak el, hogy akik
megtehetik, költeni fognak az igazolható eredetiségre. 

A  V Á L T O Z Ó  T R E N D



Annyi ‘egyedi’ dolog van a világon, ami leképezhető a blokkláncon egy ilyen
token képében. Gondolj csak a hivatalos dokumentumokra, egy ingatlan, vagy
jármű adásvételi szerződésére. Ezek mind megfogalmazhatók digitális formában,
hiszen még ha az előbb felsorolt dolgok lehetnek is hasonlók, de teljesen
azonosak nem. Most kanyarodjunk vissza kicsit a blokklánc irányába, a uniswap
liquidity pool-jaiba befizetett összeg igazolása képpen is egy NFT-t kapsz, ami
pontosan tárolja és megfogalmazza annak az általad befizetett párnak az értékét
és tulajdonjogát. Az NFT a Digitális művészetben még elfogadottab lehet ha
elterjednek a digitális videó frame platformok ahol a tulajdonos élvezheti a
vizuális látványt az otthonában.

“Nekem például nem lenne bajom azzal,
ha egy másolat Picasso lógna a falamon,
mások viszont az eredetit akarják
birtokolni. Az NFT-k felhasználási területe
azonban nagyon sokrétű, mégha ez
jelenleg még nem is érthető
mindenkinek.” - Csekitaut Zoli



Az NFT játékok most a legfelkapottabb kategória, hiszen ezek használatával
akár pénzt is lehet keresni, nem csoda, hogy egyes, játékban szereplő
tárgyak felfoghatatlan összegekért cserélnek gazdát. Hiszen ezekben a
játékokban birtokolhatsz földterületeket, tárgyakat amelyek különböző
képességeket adnak a (szintén NFT) játékbeli karakterednek. De nem csak a
blokkláncon van élet, illetve az átjárhatóság hamarosan megjelenik
amennyiben bizonyos NFT-k birtoklása különböző feloldható játékbeli
képességeket vagy tárgyakat eredményez. Képzeld el úgy, hogy például a
következő blockbuster játékban feloldhatsz egy egyedi képességet, ha a
blokkláncon birtokolsz egy arra jogosító kártyát.

B L O K K L Á N C  I N N O V Á C I Ó  A  J Á T É K I P A R B A N  



H O G Y A N  M Ű K Ö D N E K  A Z  N F T  J Á T É K O K ?

Az NFT játékok kicsit eltérnek attól, hogy csak kripto-gyűjteményeket
(Collectable NFT) tartasz a tárcádban. Egy NFT játék az NFT-ket fogja használni
szabályaiban, mechanizmusaiban és a játékosok interakcióiban. Például egy
játék NFT-ként képviselheti az egyedi karaktered vagy avatarodat is akár. A
játék során talált digitális tárgyak lehetnek NFT-k is. Ezután el is tudod cserélni
az NFT-jeidet más játékosokkal nyereség érdekében. Tehát így tudsz akár
játékkal is egyéb kripto valutákat keresni, hiszen a játékban szerzett dolgaidat
értékesíteni tudod más játékosoknak. Erre még vissza fogunk térni a Play to
Earn kategória alatt. Az NFT-k játékon belüli cseréjéhez, létrehozásához és
megvalósításához a fejlesztők okos szerződéseket hoznak létre, amelyek a
használt NFT-k szabályait alkotják. Az okos szerződések röviden egy a
blokkláncon tárolt, önállóan végrehajtó kódrészletek. Ezeket az okos
szerzodeseket

A CryptoKitties egy blokklánc NFT-játék az Ethereumon fut, a játékot a Dapper
Labs stúdió fejlesztett ki, és amely lehetővé teszi a játékosoknak virtuális
macskák vásárlását, gyűjtését, tenyésztését és értékesítését. A játék nagyon
sikeres ami egy bizonyítéka, hogy van jövöje a NFT alapú játékoknak a
blokkláncon. A CryptoKitties például kevés fő szerződést köt, amelyek
strukturálják a játékot. A leghíresebb szerződésük például az, amely
meghatározza az új macskákat generáló véletlenszerű mechanikát. A
játékfejlesztők kezdetben titokban tartották a kódot. Az érdeklődő játékosok
még olyan eszközöket is létrehoztak, amelyek segítségével elemezhetők a
macskák bizonyos tulajdonságainak esélyei. Ezen információk birtokában a
játékosok optimalizálhatják esélyeiket egy ritka fajta kifejlesztésére, amely több
pénzt ér. Wow ugye? Nem is gondoltad volna, hogy egy macskás játék
hátterében mennyi tényező és dolog megfordult.



A “Játssz és keress” NFT játékok lehetőséget adnak a felhasználóknak arra, hogy bevételhez

jussanak a játék révén. Általában a játékosokat tokenekkel és esetenként NFT-kkel

jutalmazzák, minél többet kereshetsz ha tovább játszol. A megszerzett tokenekre viszont

gyakran szükség van a játék készítési folyamatának részeként. A token módszer általában a

stabilabb a kettő közül, mivel a tokenek játékon keresztül folyamatosan kereshetők, míg az

NFT dropok inkább a véletlenen alapulnak. A Játék-keresés különösen népszerű volt az

alacsony jövedelmű országokban élő felhasználók körében(India, Mexico) a fix jövedelem

vagy a társadalombiztosítás alternatívájaként vagy ösztönzőjeként. 

Itt kell megemlíteni az Axie Infinityt ami talán az egyik legismertebb játék az Ethereum

hálozatán, amellyel keresni lehet. A játék kezdeti beruházást igényel három Axie

megvásárlásához, vagy ingyenes meghívást kaphatsz egy másik játékostól. Ha már van

kezdőcsapatod, és elkezded elvégezni a feladatokat és kihívásokat, kaphatsz Small Love

Potion-t (SLP), egy ERC-20 tokent, amely már swappolható például az uniswap-on (is). A

tenyésztők az SLP -t használják új Axiek kifejlesztésére. Az Axie Infinity különösen

népszerűvé vált a Fülöp-szigeteken, ahol sok felhasználó a play-to-profit modellből kezdett

élni. Sok játékos havi akár 1000 dollárt (USD) is keres, néhányan pedig ennél is többet, a

piaci ártól és a befektetett időtől függően természetesen.

M I K  A Z O K  A  P L A Y  T O  E A R N  N F T  J Á T É K O K ?



Biztos emlékeztek amikor gyerekként mindenki a Pokemon kártyákat gyűjtötte. Majd

megjelentek a hatalom kártyák, de voltak akik inkább az NBA kosaras kártyákra

esküdtek. Az sem volt másképpen mint most, csak nem digitális formában, hanem a

boltban vetted meg a rejtélyes dobozodat. Ebben az esetben egy szépen csomagolt

kártya pakkot vettél, aminek az előállítása nem tért sokban el, viszont az értéke a

ritkaságától függött. Biztos te is nagy lázban égtél amikor megvettél egy ilyen pakkot

és kinyitottad. Mi is lehet benne? Nem áll távol ez az én kedvenc projektemtől a

Polychain Monsters-től, hiszen ugyan ezen a mechanikai alapon csináljuk mindezt

digitálisan. Megveszel vagy egy pakkot amiben van 3 random kártya, vagy egy

dobozkát amiben szintén véletlenszerűen valami NFT van.

MIK AZOK A MYSTERY BOXOK?



Ilyen például a MOBOX kollekció. A MOBOX egy játékplatform a

BSC-n, amely ötvözi a DeFi hozamtermelést az NFT-kkel. A

gyűjteményedet egy úgynevezett NFT Mystery dobozok nyitásával

tudod gyarapítani, amelyek MOMO NFT-ket tartalmaznak

véletlenszerűen. Minél nagyobb az úgynevezett “HASH ereje” az

NFT-nek, annál jobban gyűjthető vele a MOBOX token játékaiban.

Végezetül leszögezném, hogy mára rengeteg játék megtalálható

több különböző hálózaton (Ethereum fő-hálózat, Binance Smart

Hálozat, Polygon,...) és nem szabad elfelejteni a fee-t, tehát a

tranzakciós költségeket, hiszen minden tranzakció a játékon belül is

költségekkel jár. Az ethereum gáz árak 2021 közepére szinte az

egekben vannak, míg egy szerintem kedvezőbb hálózaton mint a

BSC, jóval olcsóbban meg tudjuk ezt úszni. Végezd el a saját

kutatásod hiszen sok játék esetében rendelkezned kell a játék saját

tokenjével is, amit nem kell kiemelnem remélem, hogy pénzért vagy

más kripto-valutáért lehet megvásárolni. Légy mindig óvatos, még

ha csak egy játékról is van szó.



Akár feltalálók vagyunk, akár csak egy üzleti prezentációt adunk elő, nem
szeretnénk ha ötleteinkből valaki más húzna később hasznot. Sajnos a mai
világban ötleteiket, bárki könnyen ellophatja mondván: úgysem lesz elég tőkéje,
ideje a szellemi tulajdonosnak, hogy a bírósági pert később végig vigye. A
decentralizált hálózatok azonban erre a problémára is szolgálnak megoldással. A
blokklánc rögzíti a digitális eszköz származását. Ebben a rendszerben rögzítjük az
összes számunkra fontos információt, amit ezután már nehéz megváltoztatni vagy
feltörni. Egyszerűbben megfogalmazva, a blokklánc egy olyan technológia, ahol
minden digitális információt elosztanak a hálózaton. Az adatok időbélyegzővel
rendelkeznek, megváltoztathatatlanok és átláthatóak mindenki számára.

A blokklánc lekövethetősége, biztonsága, átláthatósága és
megváltoztathatatlansága jelentős hatással lehet a szellemi tulajdonra
(Intellectual Property). Mivel azonban a blokklánc még mindig a technológiai
fejlődés szakaszában van, valószínűleg a közeljövőben sokkal több blokklánc alapú
alkalmazással találkozhatunk majd a szellemi tulajdonra vonatkozóan. Az
alábbiakban öt lehetséges felhasználási területet mutatunk be, amelyekre a
blokklánc alapú szellemi tulajdon kezelés már képes, a szellemi tulajdon gazdaság
jelenlegi állapotában.

ALKALMAZÁSOK A BLOKKLÁNCON A SZELLEMI TULAJDON
(IP - INTELLECTUAL PROPERTY) ÉRDEKÉBEN

A  B L O K K L Á N C  J Ö V Ő J E  A  S Z E L L E M I  T U L A J D O N B A N



Az okosszerződés egy blokklánc technológián alapuló számítógépes
program, amely automatikusan végrehajtásra kerül, amikor egy előre
meghatározott feltétel teljesül. A szellemi tulajdonban az olyan ügyletek,
mint a szabadalom megvásárlása, számos lépést tartalmaznak; például a
szabadalom kiosztásának ellenőrzése, a szabadalom érvényességének
ellenőrzése, az adásvételi szerződés megtárgyalása, a tranzakció
végrehajtása és kifizetése, majd végül az összes vonatkozó szabadalmi
hivatal tájékoztatása az ügyletről. Mindezek a lépések egyszerűsíthetők
az okos szerződések használatával.

MŰVÉSZEK SZELLEMI TULAJDONJOGÁNAK VÉDELME OKOS
SZERZŐDÉSSEL



A blokklánc technológia egyre növekvő
fejlődésével az okos szerződések széles körben
integrálhatóak a szellemi tulajdonjogok
területére, mivel szükség van egy digitalizált és
biztonságos tranzakciós rendszerre, amely
megbízható kapcsolatot épít ki az egyének között
a biztonság veszélyeztetése nélkül. Mivel a
szellemi tulajdon világa megnyílik az újkori
technológiák előtt, az okos szerződések rendkívül
hasznosnak lesznek a jogi és előkészítő
szerződések automatikus kezdeményezésében,
különösen olyan tartalmak esetében, mint a
zeneművek, fényképek stb. 

A blokklánc technológia megbízható platformként
használható a személyi tulajdon tulajdonjogi
hitelességének ellenőrzésére. Az a személy, aki
szabadalmat akar szerezni egy találmány fölött,
mehet a szabadalmi hivatalhoz, hogy szabadalmat
kérjen és biztosítsa a SZT-t. A szerzői jogok
esetében azonban a hivatalos dokumentáció
hiánya miatt a kreatív tartalom tulajdonjogának
bizonyítása az alkotót terheli. A szerzői jog
gyakorlása még nagyobb kihívássá vált az
internet korában, ahol bárki letöltheti a
létrehozott digitális tartalmat, például zene fájlt,
fényképet, festményt stb., és mindezt “szabadon”
használhatja.
Jövőbeli hatály: Tekintettel a digitalizáció és az
ipari technológiák fejlődésére, szükség van egy
rendszerre a szellemi javak és azok biztonsága
iránti tulajdonjog bizonyítására. Szerencsére a
blokklánc egy olyan technológia, amely
kielégítheti a rendszer igényeit azáltal, hogy
biztonságot és bizonyítékot nyújt a szellemi javak
felé. Sok vállalat már megkezdte a blokklánc-
alapú időbélyegző és érvényesítési rendszer
biztosítását a digitális eszközök védelme
érdekében.

SZELLEMI TULAJDON PROJEKTEK: PATENTICO,
BERNSTEIN IP, IPWE



Ahogy már tudjuk a blokklánc egy elosztott főkönyvi
technológia (Distributed Ledger Technology) egyik
típusa. Az technológia több független számítógépet
(csomópontot) használ a tranzakciók rögzítésére,
megosztására és szinkronizálására a saját
elektronikus főkönyveikben. A blokklánc potenciális
platformként használható, ahol a feltalálók
elhelyezhetik találmányaikat / digitális alkotásaikat
rövid leírásokkal ellátott főkönyvek formájában,
ezáltal a szellemi tulajdon-piacként működhet. A
blokklánc főkönyvi technológiája forradalmasított
már több iparágat az információk megosztása
tekintetében. Az információ megosztásának ez az új
módja javítja az átláthatóságot, a biztonságot és a
szükséges időtartamot, szélesebb körű hatással lesz
minden területre. Valójában az Szellemi tulajdon is
egy olyan terület, ahol fenn kell tartani az
információ megosztást a szükséges
szabályozásokkal. 

BLOKKLÁNC ALAPÚ SZELLEMI PIACTÉR
LÉTREJÖTTE

GLOBÁLIS SZABADALMI / SZELLEMI TULAJDONI
RENDSZEREK LÉTREHOZÁSA

A blokklánc a decentralizált főkönyvi
technológiájával megoldaná a szabadalmi rendszer
egyesítésének problémáját is az országok között. Ez
nagymértékben javíthatná a szellemi tulajdon
kezelésének hatékonyságát, felgyorsíthatná a
vállalatok innovációs folyamatát, és elősegíthetné
az információ megosztását a főkönyvön keresztül.
Jelenlegi a jogszabályok és szabadalmi hivatalok
lassan haladnak a blokklánc technológia elfogadása
felé.Tekintettel a blokklánc-technológia
megváltoztathatatlanságára, biztonságára és
átláthatóságára, globális technológiává válhat a
digitális eszközök védelmében. Különböző
jogszabályok és kormányok lassan elfogadják és
beiktatják a blokkláncot mint elfogadható bizonyíték
és reméljük, hogy ez hamarosan egyesítheti a világ
szellemi tulajdon rendszerét.



A jelenlegi energia szektor évtizedekkel ezelőtt lett kiépítve és azóta is egy
centralizált monopol helyzetben működik ezért képes sajnos a törvényhozok
befolyásolásával további áremelésekre. A blokklánc a kulcs, hogy
decentralizáljuk az energia szektort is. Ahogy a Bitcoin esetében pénzt
tudunk küldeni egy másik félnek közvetlenül a bankok közreműködése
nélkül, ez a villamos energia esetében is lehetséges. Képzeljük el, hogy egy
háztartásnak van napelemmel megtermelt többlet KW órája amit feltölt a
hálózatra és ha valakinek szüksége van erre a energiára akkor a blokkláncon
fizet közvetlenül az előállítónak. 
Jelenleg a végfelhasználók nincsenek tisztában, hogy az energia amit
felhasználnak valóban honnan ered és miért éppen annyiba kerül. A
blokklánc segitheti átláthatóbbá tenni az energia útjat a felhasználokhoz
továbbá segithet az egyéneknek a megújuló energiákkal előállított
villamosenergia közvetlen értékesítéséhez. Lényegében demokratizaljhatjuk
így a energia igazságosabb elosztását és felhasználását. A blokkláncon
megvalositható egy P2P alapú kereskedési modell az előállító és a
felhasználó között. Itt könnyen lehet versenyképes aukciókat létrehozni
ahol a felhasználók a legjobb ajánlatot tudják választani. 

E N E R G I A G A Z D Á L K O D Á S  A  B L O K K L Á N C O N



Nézzünk meg egy példát! 

John lakásának elektromos igényét 3 helyről biztosítja. Elhatározta, hogy a
blokklánc alapú energia szolgáltatók ajánlatai közül választ figyelve arra, hogy
mindegyik szolgáltató megújuló energiával állítsa elő az értékesítésre szánt
villamos energiát. John válaszott, 40% szél energia, 40% vizenergia es 20%
magánszemelyektol vásárolt napelemekből eloállitott villamos energiát. A
fizetés a blokkláncon történik. Minden átlátható es megbízható. Jelenleg több
mint 2 millió német háztartásnak van napeleme ami több mint 50 terawattóra
elektromos áramot termel. A felmérések szerint vannak olyan háztartások akik
szívesen megosztanák a megtermelt energiájukat másokkal. A technológia
készen áll, hogy P2P alapú energia megosztás tudjunk biztosítani egymással a
blokklánc segitségével. Sajnos a jogszabályi környezet még nem biztosítja ezt
ezért a jövőben meg kell reformálni az energia szektort és helyet biztosítani
mindenkinek, hogy a szabad piacon vásároljon és eladjon villamos energiát.



A ‘dolgok’ jelen esetben olyan, hálózatra csatlakoztatott
eszközök, amiket eddig nem párosítottunk gondolatban
az internettel, vagy más hálózatokkal. Ezek lehetnek
például hűtők, szenzorok, tévék, okosórák, kutya
nyakörvek, okoshangszórók (asszisztensek) vagy akár
közlekedési eszközök (buszok, autók). A munkahelyemen
például szenzorok vannak hálózatra kötve, hogy
figyelemmel kísérjék a különböző helyiségekben a
páratartalmat, valamint a hőmérsékletet és jelezzenek,
ha ezek közül bármelyik egy adott értéken kívül van -
elősegítve ezzel az emberi beavatkozást, amikor
szükséges. A ‘dolgok internete’ hálózat nem arra való,
hogy nagy fájlokat, videókat mozgassunk rajta, a cél itt,
hogy apró adatcsomagok közlekedjenek a lehető
leghatékonyabban (energia és költség szempontjából), a
lehető legnagyobb sebességgel hiszen fontos
információkat közölnek, olykor életbevágó lehet ezeket
időben megkapni. Képzeld el például, hogy ha a sokat
emlegetett autonóm közlekedés megvalósul, (sarkalatos,
abszolút nem életszerű példa, hiszen ilyen nem
történhet) a hálózat nem késlekedhet, hiszen
emberéletek múlhatnak azon, hogy a járművek valós
időben kapják meg a közlekedéshez szükséges
információkat. 

I O T  ‘ I N T E R N E T  O F  T H I N G S ’ ,  A Z A Z  A
‘ D O L G O K  I N T E R N E T E ’ .



Ezért volt fontos lépés az 5G megjelenése, ami már
használható is (lenne) ilyen típusú adatközlésre. De nem csak
‘hagyományos’ hálózatokat használhatunk az IoT eszközök
kommunikációjára. A kripto-világban megjelent trend azt
mutatja, hogy van élet a hagyományos interneten túl is az IoT
hálózatok képében is. Ezek amellett, hogy (lásd fentebb)
kizárólag apró adatcsomagok közlésére használhatók,
előrelépést jelentenek az okos városok kialakítására tett
lépésekkel.Több ilyen próbálkozás is fut egymás mellett, egy
része csak érintőlegesen IoT (például VPN, tárhely, vagy
konkrétan internet-elérés biztosítása decentralizált
rendszereken keresztül), mások pedig a konkrét hálózat
kiépítésén dolgoznak. Ezek például az Helium miner, vagy a
MatchX m2 PRO miner és hálózataik. Bár részleteikben
eltérők, mindkét cég hasonló célért dolgozik úgy, hogy
mindeközben azokat, akik segédkeznek a hálózat
kiépítésében, jutalomban részesítik. Ez a cél pedig nem más,
mint az okos városok kiépítése.

IOT ‘INTERNET OF THINGS’, AZAZ A ‘DOLGOK INTERNETE’.



S Z E N Z O R O K  H Á L O Z A T A
Segíthet minden felhasználó a hálózatépítésben, aki
rendel egy-egy ilyen eszközt, hiszen minél több eszköz
van egymástól megfelelő távolságban elhelyezve,
annál jobb a lefedettség. A lefedettség pedig ahhoz
kell, hogy az erre kapcsolódó okoseszközök
információt juttassanak el gyorsan és biztonságosan
annak rendeltetési helyére. 

Vegyünk egy hétköznapi(bb) példát - a kutyád
elszökött a parkban, viszont fel van szerelve egy olyan
okos nyakörvvel, ami a helium hálózatra csatlakozik.
Tehát ahelyett, hogy mindenfelé ‘elveszett kutya’
plakátokat ragasztgatnál az oszlopokra, egyszerűen
megnézheted a telefonodon, merre kóborolt el a
jószág.

Pénzért árulja az eszközöket
Saját tokenben ‘fizeti’ ki a rendszert kiépítőket
Díjat szed a rendszer használatáért
A díjat általában a saját tokenben kell fizetni, ezzel elősegítve az értéktartást,
vagy akár növekedést

A hálózat kiépítése viszont - minden kezdet nehéz - nem megy egyik napról a
másikra. Itt jön viszont képbe a kriptodevizák világa, ami abszolút kézenfekvő
incentivizációs lehetőséget biztosít. Nem kell valós pénzt költeni ugyanis a hálózat
kiépítésére (legalábbis egy részére) sőt, így a gyártó cég is jól jár mivel:



A hálózat fenntartása mindkét félnek jó lehet mivel, aki egy ilyen eszközt
megvásárol annak a tevékenység profitábilisnek bizonyulhat, és a kiépítendő
hálózatnak illetve szolgáltatásoknak értéket ad ezzel. - Ezért a segítségéért kapott
(bányászott) tokenek meghaladhatják a vásárolt eszköz bekerülési árát, és akár
passzív jövedelem forrást is jelenthetnek. Ez pedig egyenlőre csak a jéghegy
csúcsa, hiszen még csak a decentralizált hálózatok kiépítésénél tartunk, a
használatuk egyenlőre korlátozott, jelenleg csak néhány cég kapcsolódott be
felhasználóként (és fizet használati díjat). De amikor már az ‘utca embere’ is
elkezdi használni ezeket a hálózatokat, akármilyen alacsony áron / mértékben, a
sok kicsi összeadódik, és ott jöhet el az a típusú hálózat, ahol gyakorlatilag
mindenki jól jár. A cég kiépítette a hálózatot, a lehető legalacsonyabb költséggel.
A hálózat valódi építői és üzembentartói (akik ilyen eszközzel rendelkeznek)
értéket (tokeneket) kapnak a munkájuk után. A hétköznapi felhasználó egy stabil
és rendkívül olcsón használható hálózatot kap az élete megkönnyítésére.



K O R M Á N Y Z A T I  S Z A V A Z Á S O K
É S  A  B L O K K L Á N C  
Egy mondás szerint nem az számít, hogy egy
választáson ki kapja a több szavazatot, hanem az,
hogy ki számolja a szavazatokat. A történelem során
a „választás” és „csalás” szavak szinte már
összeforrtak. Egy-egy fontosabb voksolás után már
senki nem kapja fel a fejét, ha a hírek mindenhol
visszaélésekről, csalásokról és a szavazatok újbóli
megszámlálásáról szólnak. Ez már szinte
természetes. Ám nem feltétlenül kell így lennie.
Hamarosan a blokklánc mint egy decentralizált,
gyors és biztonságos, online szavazótér a
mindennapi életünk része lehet.Nézzük meg hogyan
fog ez működni. A blokklánc mögött álló technológia
biztosítja a voksolásban résztvevők teljes
anonimitását, valamint minden egyes szavazat az
elosztott hálózaton történő, egyedi hitelesítését. Az
eredmények azonnal bekerülnek a főkönyvbe,
valamint mindenki számára nyilvánosak lesznek.
Pont úgy, ahogy az ember ránéz az Ethereum
tárcájára.   

Ez mind nagyon ígéretes, ugye?

Ám még sok megoldandó probléma is van a „kripto-szavazások” körül. Ilyen
például a számítógépes ismeretek hiánya vagy a személyazonosság hitelesítése.
Már most is létezik okostelefonos szavazás, ami megoldja ugyan az
ujjlenyomatos vagy kamerán keresztüli azonosítás problémáját, ám közben
újabbakat vet fel. Minden egyes szoftver, ami számítógépünkön vagy
telefonunkon fut, potenciálisan sebezhető. Ezzel szemben a blokklánc
folyamatossága nagy fokú biztonságot ad a felhasználóknak. A végrehajtott
tranzakciók -ezesetben szavazások- kriptográfiai ellenőrzési bizonyítékokkal
szolgálhatnak, így bármilyen gyanú esetén visszakövethető egy adott szavazat.
Sajnos az okostelefon rendszerébe bejutva vissza lehet élni az adatokkal, a
szavazóurna tartalmát is manipulálni lehet, ezzel szemben viszont, ami felkerül
blokkláncra, az ott is marad. A blokklánc alapú szavazás még egy jövőbeli
tervezet, de az ebben rejlő lehetőségek már hosszú ideje olyan országok, mint
az USA célpontjában vannak. Már csak idő kérdése technológia mindennapokba
való integrálása. 



Napjainkban a személy-, áru-, valamint postaforgalom fontos szerepet játszik a
gazdaságban és társadalomban, és nagy hatással van a növekedésre és a
foglalkoztatásra. Ez a közlekedési ágazat közvetlenül körülbelül csak az Európai
gazdasági térségben 10 millió embert foglalkoztat, és a bruttó hazai termék (GDP)
körülbelül 5% -át teszi ki. 

Az EU közúti szállítás 2017-2018-ban 1.924. 995 tonna /km, 2019-ben 11.08 Milliárd
tonna a tengeri kereskedelmi szállítás volumene 2018-ban a globális vasúti
teherforgalom mintegy kilenc billió tonna kilométert tett ki, és 2025-re várhatóan
megközelíti a 12 billió tonnát. Az ezzel kapcsolatos dokumentumok, bizonylatok
óriási méretű papír hegyeket képeznek! Mindemellett nagymértékben ki vannak téve
a tevékenység folyamán illetve utólag a manipuláció lehetőségének! Ezen felül a
szállítmányok kezelése, vám és az útközi információk mint a (forgalom, az árú
állapota, berakodás-kirakodás, súly kontroll, raktár logisztika, gépkocsi vezetők
vezetési pihenőidejének nyilvántartása és a járművek állapota hatalmas
adatmennyiséget generál. Ezek az adatok jelenleg centralizáltan és az egyes
résztvevők által külön – külön tárolnak. A logisztika gyorsan fejlődött az elmúlt
évtizedben, éppen ezért a blokklánc lehet az egyik legígéretesebb technológiai
folyamat a menedzsment optimalizálására, néhány olyan belső tulajdonságnak
köszönhetően, mint az adat integritás és decentralizált működés. Azt, hogy hogyan
lehet beépíteni a blokkláncot egy valódi logisztikai rendszerbe, és mikor lehet ez a
házasság gyümölcsöző még jelenleg nyitott kérdések. Az biztos, hogy a blokklánc
decentralizált adatbázisként működhet amelyen információkat lehet majd tárolni
időrendi sorrendben úgy hogy az megváltozhatatlan de mégis átlátható legyen a
könnyebb termék követés érdekében.

LOGISZTIKA A BLOKKLÁNC TECHNOLÓGIA

SZEMSZÖGÉBŐL



Az biztos hogy, nagyon fontos problémát tudnánk megoldani a termékek
blokklánc alapú nyomon követésével, így kiszűrve a hamisítást és azonosítani
a sérült termékeket a szállítás során.
Az ellátási láncok olyan bonyolult rendszerré váltak napjainkban, hogy az
átlagfogyasztó nem tudja nyomon követni az áru eredetét és megállapítani
annak eredetiségét. Ennek eredményeként a gyógyszeripar és az
élelmiszeripar botrányoktól volt hangos az elmúlt években mert nem tudták
bizonyítani érdemben a termékek összetevőinek eredetét és az ebből
kifolyólag a minőségét. Rengeteg vevő fordult bírósághoz hamisított vagy
sérült termékek miatt. Csak az Interpol és a WHO hivatalos adatai szerint
évente 1 millió ember hal meg hamis gyógyszerek mellékhatásától. A
kutatások szerint a nyugati fejlett országokban a gyógyszerek 1% -a, a világon
pedig 10% -a hamis. Az összes gyógyszeripari termék 8,5% -a egyszerűen
romlott a nem megfelelő szállítási feltételek miatt.

A termeléstől, a szállításig

Minden alkalommal, amikor egy termék kézről kézre kerül majd egy bejegyzés fog
megjelenni a blokkláncon, amely folyamatosan és időrendben rögzít minden adatot a
termékről mindaddig amíg a gyártótól a szupermarketig vagy a drogériáig elnem jut
es ki nem kerül a polcra. Ennek köszönhetően teljesen kifehéríthetjük az
árufuvarozási iparágat. Mivel igy minden konténert, raklapot, pótkocsit és azok
tartalmát percről perce nyomonkövethetjük ahogy az értékesítési lánc mentén
mozgatják azokat. Egyszerübb lehet majd az eladási vagy vásárlási megrendelések
nyomon követése, nyugták, szerződések vagy egyéb, az áruszállításhoz kapcsolódó
dokumentumok küldése és módosítása. Az NFT-k segitségével lehet majd bizonyos
tulajdonságok hozzárendelése a termékekhez vagy azok tanúsítványának ellenőrzése
mint pl az eredete. Fizikai áruk esetén, konténerek, szállítóeszközök és berendezések
sorszámokkal, vonalkódokkal való összekötése NFC vagy RFID rádiófrekvenciás
azonosító címkék segítségével amely a blokklánchoz ad közvetlen gyors hozzáférést.
Teljességében elmondhatjuk, hogy a jövőben a blokklánc egy megbízható adatbázis
forrás lehet a termékek vagy termények gyűjtésének folyamatáról, a termeléstől, a
szállításig.



A  S Z A B Á L Y O Z Á S  F O N T O S

Jelenleg a piac és a jogrendszer probálja követni a különböző blokklánc
startupok iránymutatását és piaci szolgáltatásaikat. Éppen ezért nagyon
fontosnak tartjuk, hogy a kriptoeszközök piacát minél előbb szabályozzák és
ezzel is segítség a projektek munkáját. Jelenleg kidolgozás alatt van az Európai
parlament és tanács rendelete ami a megosztott főkönyvi technologián alapuló
piaci inftasukrurák kisérleti rendszerét szabályozza majd. Ennek köszönhetően a
piac kifehéredhet és elindulhat egy széleskörű adaptáció a banki
szolgáltatásokban is. Hazánkban a Magyar pénzügyminisztérium a Blockchain
Magyarország egyesület által készített javaslatát több egyeztetés után
elfogadta, így a jövő évtől hatályos új szabályozás kimondja, hogy a
bányászatból és kereskedésből származó haszon után jövő évtől csupán a 15
százalékos személyi jövedelemadót kell megfizetni, a szociális hozzájárulást
nem. Vannak országok amelyek már évekkel ezelőtt bevezették a saját
blockchain és kriptobarát szabályozásukat, aminek következtében jelentős tőke
áramlott be a gazdaságukba. 



V É G S Z Ó  É S
K Ö S Z Ö N E T N Y I L V Á N Í T Á S

Kedves olvasó! Köszönjük, hogy megtiszteltél időddel és végig
olvastad immáron a második kriptovalutákkal kapcsolatos
könyvünket. Ez most még különlegesebb, mivel ezt a Csekitaut
srácok és a CoinCrumb oldal szerkesztői segitségével
készitettük el nektek. Megpróbáltuk mindenki számára érthető
módon bemutatni, hogy miről szólhat a jövőben a blokklánc
világa. 

Könyvünkben érintettünk pár példát a felhasználási területekre
vonatkozóan, volt amibe mélyebben is betekintettünk.
Reméljük, hogy rávilágítottunk miért fontos  a kriptopénzek
mögött álló technológia és milyen innovációkat hozhatnak
életünkbe. A lehetőségek száma szinte végtelen. A blokklánc
bárhol bevethető technológia ahol a bizalom és az
automatizáció fontos szerepet játszhat az értékek cseréje
közben. A könyvünk következő részében külön kitérünk más
fontos területekre mint az egészségügyi nyilvántartások, KYC /
Pénzmosás elleni rendszerek, földhasználati nyilvántartások és
az ingatlan piacok tokenizálása.

A Kryptoda Tanoda célul tűzte ki, hogy a blokklánc világát
mindenki számára érthetővé tegye a könyvben említett példa
projekteken keresztül. Reméljük ez sikerült és kicsit közelebb
hoztuk számodra ezt a csodálatos technológiát. 

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek aki hozzájárult a
könyv tartalmi elkészítéséhez.



MARADJ VELÜNK ÉS LÁTOGASS EL A WEBLAPUNKRA ÉS A CSATORNÁINKRA!

YOUTUBE              FACEBOOK               KRYPTODA              PATREON

Ha te is úgy érzed, hogy érdekel a blokklánc világa és szeretnél bővebb
infót kapni az elérhető magyar nyelvű képzésekről és a jelenleg futó 
 projektekről akkor látogass el a Blockchain Magyarország egyesület és a
Edutus Egyetem oldalára.

Ha viszont úgy érzed, hogy angolul szeretnél képzést elvégezni ebben a
témakörben akkor ajánljuk a blockchain training alliance és a Blockchain
Council képzéseit.

https://www.facebook.com/Kryptoda
https://www.youtube.com/channel/UCB93NWZeRxQj3HPdw1jUcVw
https://kryptoda.com/
https://www.patreon.com/kryptoda
https://www.edutus.hu/oktatas/szakiranyu-tovabbkepzes/altalanos-blokklanc-szakember/
https://www.blockchainhungary.org/
https://www.blockchain-council.org/
https://blockchaintrainingalliance.com/
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https://www.youtube.com/watch?v=0w6ii3HFmYo&ab_channel=BlockchainCouncil

https://nexo.io/blog/dispatch-49-twitter-digs-in-on-decentralized-social-media?
j=185872&sfmc_sub=56825127&l=26_HTML&u=3199605&mid=500009431&jb=23018

https://www.investopedia.com/news/how-blockchain-technology-can-prevent-voter-fraud/

https://www.bbc.com/news/technology-56371912

https://www.cnet.com/a/img/03YjtzIBdUmtX88cblwligLlpdc=/1200x675/2019/10/09/542db968-81ca-
469a-9d25-79f79a11aa5b/dsc03885-03.jpg

https://www.cnet.com/a/img/03YjtzIBdUmtX88cblwligLlpdc=/1200x675/2019/10/09/542db968-81ca-
469a-9d25-79f79a11aa5b/dsc03885-03.jpg

https://www.concordlawschool.edu/blog/news/admissibility-blockchain-digital-evidence/

https://www.managingip.com/article/b1kbm1ql82cl83/china-patent-courts-respond-positively-to-
blockchain-evidence

https://www.mondaq.com/india/fin-tech/975778/a-new-digital-order-unveiling-the-interplay-of-law-
blockchain-technology--part-b-blockchain-technology-legal-framework-analysing-india39s-blockchain-
preparedness

https://merehead.com/blog/top-benefits-blockchain-logistics-use-cases/

https://builtin.com/blockchain/blockchain-applications

https://news.bitcoin.com/mastercard-blockchain-supported-livestock-tracking-system-launches-in-
zimbabwe/
https://aws.amazon.com/blockchain/blockchain-for-supply-chain-track-and-trace/

https://www.bitcoinbazis.hu/utmutato/blokklanc-utmutato/

https://index.hu/gazdasag/2021/05/11/adocsomag-blokklanc-kriptoeszkozok-adozas/

https://www.youtube.com/watch?v=AFdV530ZkWA&ab_channel=MechanicalEngineeringMagazine

https://www.youtube.com/watch?v=xUmpCNIz_Fw&ab_channel=BerlinEnergyTransitionDialogue
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