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Előszó 

 

A Bitcoin 2009-es megjelenése óta a technológiai szektor mellett egyre szélesebb körű 

érdeklődés követi - a rendkívül dinamikus növekedést befutó - kriptoeszközök világát. Ezt a 

robbanásszerű fejlődést jól fémjelzi a több mint 9500, különböző nyilvános kereskedési 

platformon (kriptotőzsdén) kereskedett kriptoeszköz számossága is. A fiatal generációk 

digitális nyitottsága és a pénzügyi válságkezelés újabb formái iránti igény, valamint a 

készpénzhasználat csökkenése a digitális pénzek iránti nyitást és bizalmat is megelőlegezheti 

a társadalomban. Mindezeken túl a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés hiánya is a 

digitális pénzügyek felé tereli a világgazdaság jelentős szereplőit.  

A globális készpénzkímélő fizetési módok elterjedése pedig már megteremtette az alapjait 

a globális digitális fizetőeszközök széles körű elterjedésének. Azonban a blokklánc 

technológia nem állt meg a bitcoin és ethereum vagy éppen a ripple első generációs 

kriptoeszközeinél, hanem az internet elterjedéséhez hasonló exponenciális növekedés 

tapasztalható nemcsak a kriptoeszközök számában, hanem azokra alkalmazható üzleti 

megoldások elterjedésében is. Ez a fajta rendkívül gyors növekedés számos visszaéléssel 

társul, azonban a jövő „kripto Apple-jei és Amazon-jai” már valószínűleg léteznek és egy 

releváns üzleti problémára válaszolnak már napjainkban is. Az viszont éppen ezért már 

egyértelműen kijelenthető, hogy a jog eszközeivel szükséges megteremteni az újonnan 

létrejött digitális pénzügyi szektor szabályait. Ennek keretében már nem elég az 

önszabályozás és a soft law- jellegű ajánlások rendszere, hanem szükséges a jogszabályi 

kereteket is megteremteni a nyilvános forrásbevonás, a másodlagos forgalmazás és számos, a 

széles körű fogyasztói réteget érintő területek működése tekintetében.  

Szükséges a megfelelő tájékozódási pontok kialakítása a jogi, a közgazdasági szakma 

képviselő mellett a téma iránt egyre szélesebb körben érdeklődő közönség számára is. Ennek 

a jelentősnek kihívásnak kívánt a PTE ÁJK Pénzügyi és Gazdasági Jogi tanszéke 2021. 

március 19-én a Kriptoeszközök világa a jog és gazdaság szemszögéből című konferencia 

megfelelni. 

A tanulmánykötet a gazdaság élet a kriptoeszközök terén működő vállalkozások 

vezetőinek és szakértőinek, valamint a jog és közgazdaságtudomány képviselőinek 

gondolatait tolmácsolja. A tanulmányok segítségével a legfontosabb jogi és közgazdasági 

fogalmak meghatározásával megfelelő támpontot kaphat az olvasó a jelen világunk e digitális 

szegmensében történő tájékozódáshoz.  
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Yurt Enver*: The colour of money 

Abstract 

With the uprise of cryptocurrencies, the discussions about the definition and characteristics 

of money are hot topics even among economists. Are Bitcoin, Ethereum and all the other 

digital currencies real money? Can they be considered as money in any respect? 

The title of this essay is meant to express, that even before the invention of 

cryptocurrencies, money was existing in different shapes and “colours”  

In this publication, the author tries to answer the question, if these new assets are only a 

“new colour” of money or something else. This question is being answered by examining the 

definition, the functions and the history of money. By doing this, he is also doublechecking, if 

the cryptocurrencies are corresponding to all the criteria, with which money is determined in 

general. 

Keywords: crypto, bitcoin, digital gold, crypto assets, money 

1. Introduction 

“Money makes the world go round”, is not only the title of a famous film with Liza 

Minnelli, 

it expresses also, that money is one of the most important means of balance and stability in 

the word. We have seen economies, where their currencies lost their buying power due to 

strong inflation, which resulted in chaos and instability for the country. We can even say, that 

a stable currency is also a guarantee for peace and order in all societies.  

With the uprise of cryptocurrencies, the discussions about the definition and the nature of 

money have appeared in our daily life. Is Bitcoin, Ethereum and all the other digital 

currencies real money, and can they be considered as any kind of money? 

In order to answer this question, we should have a look at today’s definition of money, the 

functions and of course the history or money. 

2. History of money 

The history of money is as old as the appearance of mankind on earth. Even in 

prehistorical times people were trading with each other. At the very beginning trading was 

moreover a bartering, where people were exchanging goods against other goods. For example, 

                                                 
* Dr. Yurt Enver PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 
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furs against a cow. It is obvious, that trading like this, is very much restricted, because not 

everybody, who has furs does need a cow and vice versa.  

Cultures around the world eventually developed the use of “commodity money”. The 

Mesopotamian Shekel was a unit of weight and relied on the mass of something like 160 

grains of barley1. This term was used circa 3000 BC in Mesopotamia first. 

Cultures in the Americas, Asia, Africa and Australia used “shell money” – often the shells 

of the cowry. From the scripts of Herodotus, we know, that Lydians were the first using gold 

and silver coins2. These first stamped coins are estimated to have been minted around 650 to 

600 BC3. 

Commodity money eventually evolved into a system of “representative money”. This 

happened, because gold and silver merchants or banks would issue receipts to their 

depositors, redeemable for the commodity money deposited. As a matter of fact, these 

receipts became generally accepted as a means of payment. And were used as money. 

Paper money or banknotes were first used in China during the song dynasty (960 – 1279). 

These banknotes derived from promisory notes, that had been used since the 7th century. It 

was only in the 13th century, when paper money was applied in Europe, through the accounts 

of travelers, such as Marco Polo and William of Rubrock4. The account paper money of 

Marco Polo during the Yuan dynasty (1271- 1368) is the subject of a chapter of his book “The 

travels of Marco Polo”. 

In Europe banknotes were first issued by Stockholms Banco in 1661, and were used 

alongside coins.  

The “gold standard”, a monetary system, where the medium of exchange are paper notes, 

that are convertible into pre-set, fixed quantities of gold. These gold standard notes were 

made legal tender, and redemption into gold coins was discouraged. By the beginning of the 

20th century, almost all countries had adopted the gold standard, backing their legal tender 

notes with fixed amounts of gold. 

After second World War, and the Bretton Woods Conference most countries adapted “fiat 

currencies” that were fixed to the US. dollar. The US. Dollar was in turn fixed to gold. It was 

in 1971, when the US. Government suspended the convertibility of the US. Dollar to gold. 

After this many countries decided to release their currencies from the US. Dollar, and most of 

the currencies in the world were not backed by anything, except the governments’ fiat of legal 

                                                 
1 Kramer, History Begins at Sumer, University of Pennsylvania Press, 1988 pp. 52–55. 
2 Herodotus. Histories, I, Bloomsbury 3PL, p.  94. 
3 Goldsborough, Reid: "World's Oldest Coin". rg.ancients.info/lion/article.html (2021. 04. 01.) 
4 Moshenskyi, Sergii, 2008: History of the weksel: Bill of exchange and promissory note. p. 55. 
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tender and the ability to convert money into goods via payment. According to the logic of 

modern money theory, fiat money is also backed by taxes. By imposing taxes, states create 

demand for the currency they issue5. 

3. What is money 

Money is any item or verifiable record, that is generally accepted as payment for goods and 

services and repayment of debts, such as taxes, in a country or socio-economic context6 7 8. 

The main functions of money are distinguished as:  

- a medium of exchange 

- a unit of account 

- a store of value 

- a standard of deferred payment9 10 

- Any item or verifiable record that fulfils these functions can be considered as 

money. 

Money first appeared as commodity money, but nearly all contemporary money systems 

are based on fiat money11. Fiat money, like any check or note of debt has no use value as a 

commodity. It gets its value simply by declaration of a government to be legal tender, that 

means it must be accepted as a form of payment within the territory of that government, for 

all debts public and private12. 

The money supply of a country or economic entity consists of currency (banknotes and 

coins) and depending on the particular definition, used, one or more types of bank money ( 

the balances held in checking accounts savings accounts, and other types of bank accounts). 

Bank money, which consists only of records (mostly computerized), forms by far the biggest 

part of money in developed countries13 14 15. 

                                                 
5 Wray, L. Randall, 2012: Modern money theory: a primer on macroeconomics for sovereign monetary systems. 

Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan. pp. 45–50.  
6 Mishkin, Frederic S., 2007: The Economics of Money, Banking, and Financial Markets (Alternate ed.). Boston: 

Addison Wesley. p. 8. 
7 What Is Money? By John N. Smithin. ebook, Published October 21st 1999 by Routledge  
8 Steven Durlauf: The New Palgrave Dictionary of Economics". Macmillan Publishers Ltd. pp. 67-72. 
9 Mankiw, N. Gregory, 2007: "2". Macroeconomics (6th ed.). New York: Worth Publishers. pp. 22–32. 
10 T.H. Greco. Money, 2001: Understanding and Creating Alternatives to Legal Tender, White River Junction, 

Vt: Chelsea Green Publishing, pp.121-126. 
11 Mankiw, N. Gregory, 2007: "2". Macroeconomics (6th ed.). New York: Worth Publishers. pp. 22–32. 
12 "The Etymology of Money". Thewallstreetpsychologist.com. 

http://www.thewallstreetpsychologist.com/recent_posts/the-etymology-of-money/ (2021. 04. 01.) 
13 Boyle, David, 2006: The Little Money Book. The Disinformation Company. p. 37.  
14 "History of Money". Zzaponline.com. https://www.zzap.com/the-history-of-money/ (2021. 04. 01.) 
15 Bernstein, Peter, 2008: A Primer on Money and Banking, and Gold, Wiley, Publisher John Wiley & Sons Inc., 

pp. 29–39.  

http://www.thewallstreetpsychologist.com/recent_posts/the-etymology-of-money/
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4. Definition of money 

The word “money” is believed to derive from the temple of Juno, on Capitoline, one of 

Rome’s seven hills. In the ancient world, Juno was often associated with money. The temple 

of Juno Moneta at Rome was the location, where the mint of Ancient Rome was16. The word 

“moneta” comes either from the Latin name of “monere”, which means “to remind” or “to 

warn” or from the Greek name “moneres”, which means “alone” or “unique”. 

5. The creation of money 

Nowadays, money is created by two procedures: 

- Legal tender, or narrow money is the cash created by a Central Bank by minting coins 

and printing banknotes. 

- Bank money, or broad money is the money created by private banks through the 

recording of loans as deposits of borrowing clients, with partial support indicated by 

the cash ratio. 

Currently, bank money is created as electronic money. 

In most economies, the majority of money is mostly created as bank money by commercial 

banks, making loans. It is very important to emphasize that banks do not act simply as 

intermediaries, lending out deposits that savers place with them, and do not depend on central 

bank money to create new loans and deposits17. 

6. Market liquidity 

 “Market liquidity” is meant to describe, how easily an item can be traded for another item, 

or into the common currency within an economy. Money is the most liquid asset, because it is 

universally recognized and accepted as a common payment means. That is why money gives 

consumers the freedom to trade goods and services easily without the need to barter. 

Liquid financial assets are easily tradeable and have low transaction costs. There should be 

no (or no significant) spread between the prices to buy and sell the instrument being used as 

money. 

                                                 
16 D'Eprio, Peter & Pinkowish, Mary Desmond, 1998: What Are the Seven Wonders of the World? First Anchor 

Books, p. 192.  
17 "Money creation in the modern economy | Bank of England". https://www.bankofengland.co.uk/quarterly-

bulletin/2014/q1/money-creation-in-the-modern-economy (2021. 04. 01.) 
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7. Types of money 

7.1.  Commodity money 

In history a lot of items have been used as commodity money, such as precious metals, 

conch shells, barley, etc., as well as many other things, that are thought to have any value. 

Commodity money value derives from the commodity itself, out of which it is made. The 

item itself constitutes the money, and the money is the commodity itself18. 

Examples of commodities, that have been used, as medium of exchange are gold, silver, 

copper, rice, salt, decorated belts, shells, alcohol, and even nowadays cigarettes and cannabis 

are used in prisons as commodity money. The use of commodity money is similar to barter. 

The significant difference is, that commodity money provides a simple and automatic unit of 

account for the commodity, which is being used as money. Even though some gold coins, like 

the Krugerrand are considered legal tender, there is no record of their face value on either side 

of the coin. The reason for this, is that emphasis is laid on its direct link to the prevailing 

value of their fine gold value19. Other coins, like the American Eagles are imprinted with their 

gold content and legal tender face value20. 

7.2.  Representative money 

It was the British economist William Stanley, who in 1875 described the money at that 

time as “representative money”. That expression meant money, that consists of coins, paper 

money or other physical tokens, such as certificates, that can be exchanged for a fixed 

quantity of a commodity such as gold or silver. The value of representative money stands in 

direct and fixed relation to the commodity that is backing it, while not itself consisting of that 

commodity21. 

7.3.  Fiat money 

Fiat money is government-issued currency, that is not backed by a physical commodity but 

by the stability of the issuing government. The value of fiat currencies is set by supply and 

demand and people’s faith in its value. Fiat money is needed, because gold was a rare 

                                                 
18 Mises, Ludwig von., 1981: The Theory of Money and Credit, Indianapolis, IN: Liberty Fund, Inc., trans. H. E. 

Batson. Ch.3 Part One: The Nature of Money, Chapter 3: The Various Kinds of Money, Section 3: Commodity 

Money, Credit Money, and Fiat Money, Paragraph 25.  
19 Krugerrands, https://www.webcitation.org/6HrIGjIpo?url= 

http://www.randrefinery.com/products_krugerrands.htm (2021. 04. 01.) 
20 Coin and Medal Programs  

https://www.usmint.gov/learn/coin-and-medal-programs?flash=no&action=American_Eagle_Gold (2021. 04. 

01.) 
21 Jevons, William Stanley, 1875: "XVI: Representative Money". Money and the Mechanism of Exchange. pp. 

243-251. 

https://www.webcitation.org/6HrIGjIpo?url=


 

8 

 

resource, and rapidly growing economies could not mine enough to back their currency 

supply needs22 23. 

For a fast- growing economy, the need for gold to give money value is not very efficient. 

especially when its value is mainly created by people’s perception. The stronger the economy, 

the stronger its money will be perceived and vice versa. However, it is very important to 

mention, that people’s perception highly depends on the performance and strength of a 

particular economy within today’s global markets. In 1971, the U.S. dollar was taken off the 

gold standard. This meant, that the U.S. dollar was no longer redeemable in gold, and the 

price of gold was no longer fixed to any dollar amount24.This step made it possible to create 

more paper money, than there was gold to back it. The strength of the U.S. economy backed 

the value of the U.S. dollar. If the economy weakens, the value of the U.S. dollar will drop in 

two ways. First domestically through inflation and internationally through currency exchange 

rates. A bigger crash in the U.S. economy would plunge the world into a financial dark age, 

which almost happened in 2008 (Lehman Brothers). A lot of countries and institutions are 

working tirelessly to ensure that such a scenario never happens.  

Today, the value of money purely depends on the purchasing power it represents, which is 

mainly determined by domestic inflation and external exchange rates. This is why simply 

printing new money will not necessarily bring wealth for a country. As mentioned above, 

without a strong economy and a strong faith in a special currency the creation of new money 

will surely create even hyper-inflation as we can see e.g. in Venezuela today. It is worth 

mentioning that even in the United States 22% of today ”active money“ in U.S. dollars  has 

been created in the last two years and I expect, with the “relief bill” (or “stimulus package”) 

of President Biden worth almost 2000 Billion U.S. dollar there is more to come. 

A failed monetary policy can have significant effects on an economy and the society, that 

depends on it. These include hyperinflation, recession, high unemployment, shortages of 

imported goods, and even total monetary collapse.  

Compared to commodity money or representative money, fiat money has the following 

advantage: In case fiat money is accidentally damaged or destroyed, authorities normally 

allow them to be replaced. In the United States the banknote will be replaced, if at least half 

                                                 
22 Congressional Research Service. "Brief History of the Gold Standard in the United States," 

https://fas.org/sgp/crs/misc/R41887.pdf Page 9. (2021. 04. 01.) 
23 Encyclopaedia Brittanica. "Fiat Money." https://www.britannica.com/topic/fiat-money (2021. 04. 01.) 
24 Congressional Research Service. "Brief History of the Gold Standard in the United States," 

https://fas.org/sgp/crs/misc/R41887.pdf Page 13. (2021. 04. 01.) 

https://fas.org/sgp/crs/misc/R41887.pdf
https://www.britannica.com/topic/fiat-money
https://fas.org/sgp/crs/misc/R41887.pdf
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of the physical note can be reconstructed, or if it can be otherwise proven to have been 

destroyed25. 

If commodity money will be destroyed, it can never be recovered or replaced. 

7.4.  Paper money 

In ancient China, the need for credit and for circulating a medium that was less of weight, 

than exchanging hundreds and thousands of copper coins led to the invention of paper money, 

today known as banknotes. This economic evolution was a slow and gradual process that took 

place from the late Tang dynasty (618- 907) into the Song dynasty (960 – 1279). Originally, it 

was a means for merchants to exchange heavy coinage for receipts of deposit, issued as 

promissory notes from shops of wholesalers. These notes were valid for temporary in a small 

regional territory. In the 10th century, the Song dynasty government began circulating these 

notes amongst the traders in their monopolized salt industry. The Song government granted 

several shops the sole right to issue banknotes, and in the early 12th century the government 

finally took over these shops to produce state-issued currency. Yet the banknotes issued were 

still regionally valid and temporary. Only in the mid 13th century a standard and uniform 

government issue of paper money was made into an acceptable nationwide currency. The 

already widespread methods of woodblock printing and then Pi Sheng’s movable type 

printing by the 11th century was the initiative for the massive production of paper money in 

ancient China. 

In Europe, paper money was first introduced in Sweden in 1661. Sweden was rich in 

copper Since copper at that time had a quite low value, extraordinary big coins (often several 

kilograms) had to be made. The advantage of paper money were numerous: It reduced 

transport of gold and silver, and thus lowered the risks. It made loaning gold or silver at 

interest easier, since the specie (gold or silver) never left the possession of the lender until 

someone else redeemed the note. It enabled the sale of stock in joint stock companies, and the 

redemption of those shares in the paper. However, there are not only advantages, but also 

disadvantages occurring from paper money. Since a note has no intrinsic value, there was 

nothing to stop issuing authorities from printing more of it than they had specie to back it 

with. Second, because it increased the money supply, it increased inflationary pressures, a fact 

observed by David Hume in the 18th century. The result is that paper money would often lead 

to an inflationary bubble, which could collapse. If people began demanding hard money, 

causing the demand for paper notes to fall to zero. The printing of paper money was also 

                                                 
25 Shredded & Mutilated: Mutilated Currency, Bureau of Engraving and Printing. 

https://bep.gov/services/currencyredemption.html (2021. 04. 01.) 

https://bep.gov/services/currencyredemption.html
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associated with wars, and financing of wars, and therefore regarded as part of maintaining a 

standing army. For these reasons, paper currency was held in suspicion and hostility in 

Europe and America. It was also addictive since the speculative profits of trade and capital 

creation were quite large. Major nations established mints to print money and mint coins, and 

branches of their treasury to collect taxes and hold gold and silver stock. 

8. Summary 

To answer the question, whether today’s cryptocurrencies can be considered as money, we 

have first to check, if these digital currencies fulfil the functions of money, mentioned above. 

The first function was, that money is a medium of exchange, which is also true for all 

cryptocurrencies. The second function was that money is a unit of account, which again is 

true for cryptocurrencies. The third function was, that money should be a store of value, 

which is not true at all for cryptocurrencies, because they are very volatile and can lose a 

significant part of their value within hours. The fourth function was, that money should be a 

standard of deferred payment, which is also true. 

Considering these aspects, it is clear, that in case of cryptocurrencies, we can not talk about 

money, because they are not (yet) a store of value, but they are assets, like gold and silver. 

This may be the reason, why they are called digital gold. Nevertheless, it is not a real 

commodity, because it has no intrinsic value like gold and silver. The intrinsic value may be 

searched in the efforts and costs to mine these currencies, and in case you lose your token or 

your access to your account, you lose your assets and your wealth, that is why they can be 

considered as a kind of hybrid money, a mixture of commodity and fiat “money”. 

According to my opinion, it is not only the volatility of Bitcoin and all the other 

cryptocurrencies, why they cannot be considered as money, it is also the lack of control of any 

central bank above these assets. Without the control over a certain currency, no monetary 

policy can be practiced and there is no guarantee, that the currency cannot be manipulated by 

market players. Any currency in the world is as valuable, as the trust towards it.  In order to 

control e.g. Bitcoin, a global central bank would be necessary, which under current 

geopolitical circumstances is not thinkable. Therefore, I expect, that non of the existing 

cryptocurrencies will be accepted as a world currency in the long future, at least not officially. 

What is more likely to come, is that a lot of central banks will establish and create their own 

cryptocurrency with full control over it. By doing this, they create trust and maintain their 

total control over their own currency. A possible future of Bitcoin may be, that it will prevail, 



 

11 

 

being a medium of payment on the dark net and for illegal transactions, as it was used at the 

very beginning. 
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Szívós Alexander*: A kriptoeszközök és az adózás 

Absztrakt 

A virtuális valuták, különösképpen a kriptoeszközök, valamint a mögöttük álló technológia 

folyamatos fejlődése komoly kihívás elé állítja a jogalkotót. Az adóztatási megoldások nem 

mutatnak egységes irányt és sok államban kiforratlanok. Tovább nehezíti a feladatot, hogy a 

kriptovaluták számos egyedi, egymástól eltérő tulajdonsággal rendelkeznek. A tanulmány az 

adózással kapcsolatos kérdésekre összpontosít, legfőképpen a hatályos magyar szabályozásra. 

A szóban forgó terület rendkívüli változékonysága miatt a szerző fontosnak tartja leszögezni, 

hogy jelen írás pusztán pillanatfelvételt nyújthat az olvasó számára. 

Kulcsszavak: kripto, adózás, tao, szja, áfa, vagyonadó 

1. Bevezető gondolatok 

Az innováció rendkívül fontos a közösség számára, azonban szükséges megjegyezni, hogy 

nem egy elszigetelt vákuumban alakul ki. Éppen ezért a jogalkotónak olyan szabályozókat 

kell kiépítenie, amelyek segítik a kibontakozását, ugyanakkor a vele együtt törvényszerűen 

megjelenő káros hatásokat visszaszorítják, mederben tartják. Rossz kezekben, megfelelő 

felügyelet és biztosítékok nélkül az innovációnak a társadalomra nézve több káros, mint 

hasznos következménye lehet. A fejlődés gátját nem csak a törvények hiánya, hanem a túl 

sok, túlzottan részletes reguláció is képezheti. 

A kriptoeszközök mozaikszerű szabályozásából adódó veszélyek26 napról napra 

emelkednek, a folyamat alól az adózás27 sem kivétel. Tekintettel arra, hogy nincs egy 

nemzetközileg elfogadott, egységes definíció, illetve jogi meghatározás, általánosan 

alkalmazott adóztatási megoldásokkal sem találkozhatunk. Ahány ház annyi szokás elven 

működik a jelenlegi rendszer. A tanulmány a kriptoeszközök adóztatásának lehetséges 

esetköreit vizsgálja meg, kiemelt figyelmet fordítva a magyar jogszabályi környezet, azon 

                                                 
* Dr. Szívós Alexander Roland PhD hallgató, PTE-ÁJK Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék, e-mail: 

szivos.alexander@ajk.pte.hu 
26 Gáspár Zsolt, 2020: Scamming Investors: Ponzi scheme in the cyberspace. In: Szilovics Csaba; Bujtár Zsolt; 

Ferencz Barnabás; Breszkovics Botond; Szívós Alexander Roland (szerk.): BUSINESS AND ECONOMY IN 

THE 21ST CENTURY II. – CONFERENCE PROCEEDINGS, Pécs, Pécsi Tudományegyetem, Állam- és 

Jogtudományi Kar, pp. 78-85., továbbá   

Gáspár Zsolt, 2020: Piramisjátékok szervezése az online térben. In: Baráth Noémi Emőke - Mezei József 

(szerk.): Rendészet-Tudomány-Aktualitások: A rendészettudomány a fiatal kutatók szemével. Budapest,  

Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) pp. 78-85. 
27 Szilovics Csaba, 2018: Kézikönyv a Pénzügyi jog tanulásához. Pécs, PTE ÁJK, továbbá  

Szilovics Csaba, 2013: Az egyéni és társadalmi adójog-követés jellegzetességei. In: Jogtudományi Közlöny 68 : 

3 pp. 135-146. 
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belül a személyi jövedelemadózás, a társasági adózás és az általános forgalmi adózás 

területeire. 

2. Potenciális adóztatási események a kriptoeszközök „életciklusa” során 

Az OECD egy 2020-as jelentésben28 összegyűjtötte, hogy a kriptovaluták „életciklusa”-ban 

melyek azok a kiemelt szakaszok, mikor adófizetési kötelezettség merülhet fel. Az első körbe 

az eszközök létrejötte, ezen belül is az ún. airdrops29, ICO30, bányászat31, forging32 tartoznak. 

A második csoportba a tárolás és átruházás került. A tároláshoz egy digitális „kriptotárca” 

szolgáltatás igénybevétele szükséges. A harmadik esetkör az átváltás, amely történhet más 

típusú kriptoeszközre, fiatpénzre, árukra és szolgáltatásokra. Végül a negyedik fázis a 

tokenek33 evolúciója, ezen belül az ún.: hard fork34, illetve a soft fork35 események. A 

tanulmány elsősorban a bányászat, az átruházás, átváltás szakaszokhoz kapcsolódó 

adókötelezettségről ad számot. A magyarországi jogszabályi környezet mélyebb vizsgálata 

                                                 
28 OECD, 2020: Taxing Virtual Currencies. An Overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policy Issues. 

OECD, Paris. (https://www.oecd.org/tax/tax-policy/taxing-virtual-currencies-an-overview-of-tax-treatments-

and-emerging-tax-policy-issues.htm) (2020.12.16.) 
29 Airdrop: A tokenek megosztását jelentő marketing megoldás, kompenzáció nélkül, tehát ingyen. Általában egy 

új token ismertségének növelése céljából alkalmazzák, különösen az „influencerek” körében elterjedt, és a 

likviditás növelése érdekében egy új token projekt korai szakaszában hajtják végre. 
30 Initial Coin Offering: Elsődleges token kibocsátás. A részvénytársaságok tőkebevonásához (IPO) hasonlóan 

egy digitális vállalkozás akként gyűjt tőkét egy induló projekthez, hogy a befektetők ún. utility tokeneket 

jegyeznek (egyfajta használati jogot) egy blokklánc segítségével, amely s sikeres termékbevezetést követően 

előnyökhöz juttatja őket. Lásd: Glavanits Judit – Király Péter Bálint, 2018: A blockchain-technológia 

alkalmazásának jogi előkérdései: a fogalmi keretek pontosításának szükségessége. In: Jog Állam Politika: Jog- 

és Politikatudományi Folyóirat, 10 (3). pp. 173-183. 
31 Bányászat (Mining): Az a folyamat, amely során a tranzakciókat hitelesítik és hozzáadják a blokklánchoz. A 

bányász (miner) ezért cserébe jutalmat kap. 
32 Forging: Gyakran staking-nek is nevezik, ami nem más, mint a kriptovaluta tárcában coinok tárolása, amivel a 

blokklánc hálózat működése támogatható. Lényegében kriptovaluták zárolása a jutalom megszerzése érdekében. 

Cserébe a letétbe helyezők bizonyos mennyiségű kriptovalutát kapnak. A staking nagyon hasonló a lekötött tőke 

után kapott kamathoz. 
33 Token: A token valamilyen helyettesíthető, átruházható eszköz vagy egyéb haszon, előny megtestesítője, amit 

valamilyen blokkláncon tartanak nyilván. Nem bányászat útján jön létre, hanem ICO vagy STO (Security Coin 

Offering) során bocsátják ki őket. Előbbi esetében ún. utility token, utóbbinál pedig ún. security token kerül 

kibocsátásra. lásd Glavanits Judit – Király Péter Bálint, 2018: A blockchain-technológia… i.m. p. 181. 
34 Szoftverfejlesztési projekt erős elágaztatása. A protokollt oly módon módosítják, hogy annak eredményeként a 

korábban létrejött blokkok érvénytelenné (vagy éppen fordítva: érvényessé) válnak. A hard fork az előző 

verziókkal nem kompatibilis frissítése a protokollnak. Abban az esetben lesz eredményes, ha valamennyi 

csomópont (node) frissíti a szoftvert. Enélkül nem képesek új blokkot hitelesíteni azok a bányászok, akik nem 

frissítették a szoftverüket a hard forknak megfelelően, mivel általuk készített blokk már nem felel meg a 

módosított feltételeknek. Lásd: Philip Hacker, 2017: Corporate Governance for Complex Cryptocurrencies? A 

Framework for Stability and Decision Making in Blockchain-Based Organizations. In: SSRN Electronic Journal. 

(https://www.academia.edu/34762203/Corporate_Governance_for_Complex_Cryptocurrencies_A_Framework_f

or_Stability_and_Decision_Making_in_Blockchain_Based_Organizations) (2021.03.07.) 
35 Szoftverfejlesztési projekt gyenge elágaztatása. A soft fork a protokoll olyan módosítása, amelynél csak 

korábban érvényes blokkok/tranzakciók válnak érvénytelenné. Soft fork esetén a blokklánc protokolljának 

szabályait akként módosítják, hogy az új szabályok szerint elkészült blokkokat a régi szabályt követő 

csomópontok is hitelesnek fogadják el. Leegyszerűsítve a soft fork egy előző verziókkal kompatibilis frissítés. 

Lásd: Lin Liuon-Chang – Liao Tzu-Chun, 2017: A Survey of Blockchain Security Issues and Challenges. In: 

International Journal of Network Security. Vol.19. No. 5. pp. 653-659. 

https://www.oecd.org/tax/tax-policy/taxing-virtual-currencies-an-overview-of-tax-treatments-and-emerging-tax-policy-issues.htm
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/taxing-virtual-currencies-an-overview-of-tax-treatments-and-emerging-tax-policy-issues.htm
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előtt érdemes megemlíteni, hogy a vonatkozó hazai szabályozás alapján a kriptovaluták nem 

minősülnek sem fizetőeszköznek, sem elektronikus pénznek, sem pénzügyi eszköznek, sem 

pedig készpénz helyettesítő eszköznek. A NAV egy korábbi állásfoglalása szerint a bitcoin 

egy lejárat vagy futamidő nélküli fizetési ígéretet testesít meg, amelyet követelésként lehet 

csak kimutatni, nincs kamata, de amennyiben pénzre váltják, illetve felhasználják, akkor 

hozama lesz, ami lehet nyereség vagy veszteség36. Az adóhatóság bitcoinnal kapcsolatos 

magyarázatát a gyakorlat általánosítja, így a kriptoeszközökkel összefüggésben felmerülő 

kérdések jó részében irányadónak tekinthető.  

3. Kriptoeszközök adózása a személyi jövedelemadó rendszerében 

A „kriptovalutába befektető” kifejezést úgy értelmezzük, hogy az adóalany pénzért vásárol 

kriptoeszközt, a célból, hogy annak későbbi értékesítésén nyereséget realizáljon. Abban az 

esetben, ha magánszemélyként kereskedik, a jelenlegi személyi jövedelemadó rendszerében 

az összevont adóalapba tartozó egyéb jövedelemnek fog minősülni az ebből befolyt bevétele. 

Ugyanez a szabály él a bányászott kriptoeszköz későbbi átváltása37 során keletkező 

árfolyamnyereség esetében is. 15%-os az adó, adóelőleg mértéke, amihez további 15,5 % 

szociális hozzájárulási adó társul, felső korlát nélkül. Amennyiben az adóalany kötelezett a 

szociális hozzájárulási adó megfizetésére - kivéve, ha az költségként elszámolható, vagy azt 

számára megtérítették - a megállapított jövedelem 87%-át szükséges figyelembe venni38 

adóalapként, emiatt a tényleges összesített adóteher 26,545% lesz. Egyéb jövedelemtípus 

esetén a költségelszámolásra vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatóak, így a bevételnek 

nem része a megszerzése érdekében a magánszemély által viselt szabályszerűen igazolt 

kiadás39. Ebből adódóan csak a szerzési érték állítható szembe az értékesítési bevétellel, 

vagyis nincs lehetőség költségek elszámolására, ahogyan a korábbi évek esetleges 

veszteségének a beszámítására sem. 

 Önálló tevékenységnek minősül a magánszemélyként üzletszerűen végzett kereskedés és a 

kriptovaluta bányászat – utóbbi csak abban az esetben, ha a magánszemély a kibányászást 

követően egyből értékesíti a megszerzett egységet, és nem egy későbbi időpontban, további 

                                                 
36 Nemzeti Adó-és Vámhivatal 2161842034 iktatószám alatti tájékoztatása 
37 A magyar személyi jövedelemadóról szóló törvény 1. sz. melléklet 7.1. pontja alapján a hagyományos 

pénzekkel történő pénzváltási tevékenységből származó, nem kereskedelmi haszon mentesül a jövedelemadó 

alól. A hivatkozott rendelkezés azonban csak a hagyományos valuták közötti átváltási tranzakciók nyereségére 

alkalmazható. A magyar szabályozás viszont nem ismeri el kriptoeszközöket sem valutának, sem devizának, 

emiatt az átváltási tevékenység adóköteles. Lásd: Halász Zsolt, 2020: A virtuális pénzeszközökkel összefüggő 

jogi kérdések az adójog területén. In: Iustum Aequum Salutare. 16:4. pp. 41-42. 
38 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 29. § 
39 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 28. § (1) 
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árfolyamnyereségre spekulálva. A költségelszámolás lehetőségei ezekben az esetekben már 

rendelkezésre állnak, amire kétféleképpen van mód, vagy 10%-os költséghányaddal, vagy 

tételes költségelszámolás útján. Közvetlen költségként merülhet fel esetleg egy elektronikus 

pénztárca előfizetés, regisztrációs, illetve tranzakciós díjak, hardware, internet-előfizetés, 

áramszámla. A képzett adóalapot 15 %-os személyi jövedelemadó, adóelőleg, továbbá 15,5 

%-os szociális hozzájárulási adó terheli. Adóelőleg fizetési kötelezettség keretében 

negyedéves bontásban az adóalany köteles megállapítani és a negyedévet követő hónap 12. 

napjáig azt befizetni40. 

Eltérő adózási szabályok vonatkoznak a magányszemélyekre, abban az esetben, ha 

tevékenységüket egyéni vállalkozóként végzik. A bevétel ilyenkor vállalkozói tevékenységből 

származó bevételnek minősül és a költségeket is e szerint lehetséges elszámolni. A jövedelem 

után 9%-os személyi jövedelemadót kell fizetni. A megmaradt osztalékalapot pedig, további 

15%-os osztalékadó és 15,5%-os szociális hozzájárulás adó sújtja. A szociális hozzájárulási 

adónak itt azonban van felső határa, 622.728. forint. Nagy előny a magánszemélyként végzett 

bányászattal szemben, hogy a vállalkozónak veszteségelhatárolást is alkalmazhat, tehát a 

korábbi évek veszteségeivel csökkentheti az adóalapot. Az egyéni vállalkozónak 15 millió 

forint éves árbevétel alatt átalányadózás választásra is van módja. Ebben a megoldásban a 

bevétel 40%-a számolható el költségként, az így megállapított jövedelem az összevont 

adóalapba tartozik, amely után 15%-os elvonással kell számolni. A társadalombiztosítási 

járulék és a szociális hozzájárulási adó az átalányban megállapított jövedelem után kerül 

megfizetésre.41 

4. Kriptoeszközök adózási kérdései a társaságok esetében 

A társasági adóalap megállapítása az adózás előtti eredményből kiindulva történik a 

jogszabály által előírt adólapot módosító tételek alkalmazásával. A következőkben 

áttekintésre kerül, hogy a kriptovaluta bányászat, birtoklás, adásvételekben történő 

felhasználás, továbbá az azzal végzett tőzsdei ügyletek miként befolyásolják az adóalapot. A 

kriptoeszközök birtoklásával kapcsolatban felmerülő adófizetési kötelezettség 

meghatározásában az eszközcsoportba való besorolás a meghatározó. A fentebb már 

hivatkozott NAV állásfoglalás alapján a gazdálkodó szervezetek esetében a kriptovaluta 

ügyleteket jelenleg követelésként kell kezelni.  

                                                 
40 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 46. § (9)-(10) 
41 cryptofalka.hu: Bitocin és kriptovaluta adózás ultimate kisokos. (https://cryptofalka.hu/arfolyam-

elemzes/bitcoin-kriptovaluta-adozas-2021/) (2021.03.08.) 

https://cryptofalka.hu/arfolyam-elemzes/bitcoin-kriptovaluta-adozas-2021/
https://cryptofalka.hu/arfolyam-elemzes/bitcoin-kriptovaluta-adozas-2021/
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A bányászat útján szerzett kriptoeszköz térítés nélkül kapott egyéb követelésnek minősül. 

Térítés nélkül átvett eszközök esetén a szerzéskori piaci értéket egyéb bevételként szükséges 

könyvelni és halasztott bevételként elszámolni, majd az eszközzel szemben elszámolt 

ráfordításokkal párhuzamosan feloldani. Adózás szempontjából mindaddig nem keletkezik 

adóköteles bevétel, amíg az elhatárolás feloldásra nem kerül, ez pedig akkor és olyan 

mértékben következik be, amikor az eszköz értékével szemben értékvesztés, értékcsökkenés 

ráfordításként elszámolásra kerül42. 

A birtoklással kapcsolatban elsődleges kérdés az eszköz értékelése és értékcsökkenése. 

Követelés esetén értékvesztés elszámolása lehetséges, amely adóalap növelő tétel43. 

Amennyiben a terven felüli értékvesztést visszaírják, úgy adóalap csökkentő tételnek fog 

minősülni. Az értékvesztéssel egy időben a bekerüléskor elhatárolt bevételt is arányosan 

szükséges feloldani, ami önmagában nem adóalapot módosító tétel, de éppen ezért a 

számvitelben elszámolt bevétel adóköteles bevétel lesz, tehát az értékvesztés elszámolása 

adózási szempontból duplán sújtja majd a vállalkozást. 

A kriptoeszközök értékesítésből származó árbevétel 9%-os társaságiadó-köteles, 

függetlenül attól, hogy az így befolyt jövedelem nettó árbevételként, vagy egyéb bevételként 

kerül kimutatásra.  Amennyiben az értékvesztést a korábbi években adóalapot növelő 

tételként már elszámolták, akkor a készlet kivezetésekor az adóalap ezzel az összeggel 

csökkeni fog, tehát a nyilvántartott értékvesztés csökkenti az adóalapot44. Akkor, ha a 

kriptovaluta értékesítése kapcsolt vállalkozásnak történik, úgy a transzferár képzési és 

nyilvántartási szabályokat is figyelembe kell vennünk. Az adóalapot úgy kell módosítani, 

hogy az a szokásos piaci árat tartalmazza abban az esetben, ha az ügylet nem piaci áron 

történik45. 

A kriptoeszközök bányászata, birtoklása és értékesítése a kisadózó vállalkozások tételes 

adója46 (a továbbiakban Kata) alanyaként is végezhető. Főállású Katá-sokat havi 50.000. vagy 

75.000., míg a másodállásúakat 25.000. forint adófizetési kötelezettség terheli. Az összeg 

befizetésével az adóalany mentesül a vállalkozói személyi jövedelemadó, a vállalkozói 

osztalékalap utáni személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó, a társasági adó, a 

szociális hozzájárulási adó, valamint a társadalombiztosítási járulék megfizetése alól. További 

                                                 
42 Erdős Gabriella, 2020: Bitcoin, A Lejárat Nélküli Követelés? In: Iustum Aequum Salutare XVI.2020.4. pp. 

28-33. 
43 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 8. § (1) gy, alpont   
44 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 7. § n, alpont 
45 Erdős Gabriella: Bitcoin… i. m. pp. 28-33. 
46 A kisadózó vállalkozások tételes adója a magánszemélyek, illetve kizárólag magánszemélyek személyes 

közreműködésén alapuló gazdasági társaságok által választható kedvezményes adófajta. erről lásd részletesebben 

Szilovics Csaba, 2020: Pénzügyi jog. Pécs, Inter-Szféra Kft. 
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könnyítés, hogy Katá-soknak kizárólag bevételi nyilvántartást kell vezetniük. Az összesített 

éves árbevétel a 12 millió forintot nem haladhatja meg, ugyanis ezen összeg fölötti részt már 

40%-os pótadó sújtja. Az adóalany székhelye, telephelye illetősége szerinti önkormányzat felé 

köteles helyi iparűzési adó fizetni. 

Egyszerűsített adózási formaként választható a kisvállalati adó47 (a továbbiakban Kiva), 

amelynek mértéke 2021-től az adóalap 11%-ra csökkent. A Kiva kiváltja a szociális 

hozzájárulási adót, a szakképzési hozzájárulást, valamint a társasági adót. Az év közben 

üzembe helyezett beruházások értéke levonható az adóalapból. A Kiva felső bevételi határa 3 

milliárd forint.  

5. Adókötelezettség az általános forgalmi adó vonatkozásában 

Az Európai Unió Bírósága a Skatteverket v David Hedqvist48 ügyben a virtuális pénzek 

természetét és működését elemezte. A következő kérdést kellett megválaszolnia: 

„ellenszolgáltatás fejében teljesített szolgáltatásnyújtásnak minősülnek-e az értékesítő által az 

átváltási árfolyamba épített ellenérték fejében végrehajtott, virtuális deviza és hagyományos 

deviza átváltása, illetve visszaváltása formájában megvalósuló ügyletek?” Döntésében a 

bíróság kijelentette: „Mivel a „bitcoin” virtuális deviza-szerződéses fizetőeszköznek minősül, 

egyrészt nem tekinthető folyószámlának, sem betétnek, fizetésnek vagy átutalásnak. Másrészt 

a héa-irányelv49 135. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett követeléstől, csekktől és 

egyéb átruházható értékpapírtól eltérően az azokat elfogadó gazdasági szereplők közötti 

közvetlen fizetőeszköznek minősül. Márpedig a nem hagyományos devizákat – vagyis az egy 

vagy több országban törvényes fizetőeszközöktől eltérő pénzeket – érintő ügyletek pénzügyi 

ügyletnek minősülnek annyiban, amennyiben e devizákat az ügylet felei a törvényes 

fizetőeszköz alternatívájaként elfogadták, és azoknak nincs más céljuk, mint az, hogy 

fizetőeszközként használják őket. Kétségtelen, hogy a „bitcoin” virtuális deviza nem képez 

sem jogi személyek feletti tulajdonjogot megtestesítő értékpapírt, sem hasonló jellegű 

értékpapírt. A héa-irányelv 135. cikke (1) bekezdésének e) pontját úgy kell értelmezni, hogy 

az e rendelkezés értelmében vett héamentes ügyletnek minősülnek az olyan 

szolgáltatásnyújtások, mint amelyek az alapeljárás tárgyát képezik, és hagyományos devizák 

„bitcoin” virtuális devizaegységekre, olyan összeg megfizetése ellenében való át‑ és 

visszaváltását foglalják magukban, amely egyrészt az érintett gazdasági szereplő által a 

                                                 
47 A kisvállalati adóról lásd részletesebben Szilovics Csaba, 2020: Pénzügyi… i.m. 
48 C-264/14 ügy. Skatteverket kontra David Hedqvist, ECLI:EU:C:2015:718. 
49 A Tanács 2006/112/EK Irányelve 2006. november 28. a közös hozzáadott értékadó-rendszerről. 
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devizák vásárlásakor fizetett ár, másrészt az ügyfeleivel szemben alkalmazott eladási ár 

közötti különbséget képező haszonkulcsnak felel meg50.” 

A hivatkozott határozat szerint a fiat és a virtuális valuták közötti átváltási szolgáltatások a 

héa irányelv alkalmazandó szabályainak értelmében vett pénzügyi szolgáltatásnyújtásnak 

minősülnek és így ezek az ügyletek mentesülnek a hozzáadott érték adó alól. A bíróság 

alkotott egy negatív definíciót, amit sokan tévesen a Bitcoin pénzként való általános 

elismeréseként értékeltek, ugyanakkor a döntés számos korlátot tartalmaz. Egyrészről az ítélet 

általában nem alkalmazható a több ezernyi különféle virtuális pénzeszközre, mivel csak a 

Bitcoin és a fiat devizák közötti csereügyletekről szól. Másrészről egyáltalán nem ad 

útmutatást az adóalap kiszámításával kapcsolatos problémákra sem51. A minősítéssel 

kapcsolatban az Európai Központi Bank ellentétes álláspontra helyezkedik, mivel az EKB 

szerint a virtuális pénzeket nem használják széles körben az értékcserére, jogi szempontból 

nem minősülnek pénznek, többek között a központi kibocsátó, felügyeleti intézmény hiánya 

miatt és a fizikailag kibocsátott verziók hiánya nyomán fizetőeszköznek sem tekinthetők. 

Magánfelek között szerződéses pénzként történő felhasználás lehetőségét azonban nem zárja 

ki az EKB52. 

A kriptovalutákkal összefüggésben felmerülő általános forgalmi adókötelezettség 

tekintetében elmondható, hogy az Uniós tagállamok – köztük Magyarország is - betartják a 

Skatteverket v. David Hedqvist ügyben hozott határozat követelményeit, a fiat és a virtuális 

valuta közötti csereügyleteket mentesítik az Áfa alól. 

6. Adózási megoldások a világban 

Több Európai53, Ázsiai54 és Karibi55 ország igyekszik a digitális nomád kripto befektetőket 

magához csábítani, ezért adókedvezményeket vagy teljes adómentességet biztosítanak a 

tőkenyereségükre, amelybe beletartozik a kriptovalutából származó jövedelem is. 

Portugáliában az adóhatóság három kötelező szabályozási iránymutatást bocsátott ki, egyet 

                                                 
50 C-264/14 ügy. Skatteverket kontra David Hedqvist, ECLI:EU:C:2015:718. [22], [42], [49], [55]. (https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A62014CJ0264) 2021.02.14. 
51 Halász Zsolt, 2020: A Virtuális… i.m. pp. 39-40. 
52 European Central Bank, 2015: Virtual Currency Schemes- further analysis. European Central Bank, February 

2015. p. 24. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/96fe84e9-3d29-4790-a1a4-

d89218c244ac/language-en (2021.03.08.) 
53Például Svájc, Portugália, Németország, Észtország, Fehéroroszország, Málta, utóbbiról lásd részletesebben: 

Bujtár Zsolt, 2018: A kriptovaluták európai és máltai szabályozásának összehasonlítása: A máltai sólyom 

szárnyalása. In: Európai Jog: Az Európai Jogakadémia Folyóirata 18: 5 pp. 6-16. 
54 Például Szingapúr vagy Malajzia. 
55 Az ún „Puertopia” városát létrehozni szándékozó Puerto Rico lásd részletesebben: 

https://www.irishtimes.com/news/world/welcome-to-puertopia-a-caribbean-crypto-paradise-1.3390865 

(2021.01.10.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A62014CJ0264
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A62014CJ0264
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/96fe84e9-3d29-4790-a1a4-d89218c244ac/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/96fe84e9-3d29-4790-a1a4-d89218c244ac/language-en
https://www.irishtimes.com/news/world/welcome-to-puertopia-a-caribbean-crypto-paradise-1.3390865
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2016-ban a személyi jövedelemadóval, kettőt 2019-ben pedig a hozzáadott érték adóval 

összefüggésben. A hatályos jogszabályi környezet „kripto paradicsommá” teszi az országot. 

Általános szabály, hogy a magánszemélyek kriptovaluta eladásból és árfolyamváltozásból 

származó nyeresége nem minősül adóköteles befektetési jövedelemnek, sem tőkenyereségnek. 

Adóvonzata egyedül az üzletszerű értékesítésnek van56. 

Svájc egyedi adópolitikát folytat azzal, hogy vagyonadó57 alapon kezeli a kripto 

ügyleteket58. A kereskedelem önmagában adómentes, de minden év végén a kriptovaluta 

egyenleg svájci frank árfolyamon számítva bekerül a vagyonadó-köteles vagyoni javak közé. 

A svájci adóhatóság év végi konverziós árfolyamokat határoz meg az egyes kriptoeszközök, 

mint a Bitcoin, Ripple, Ethereum, Litecoin stb. tekintetében, kiindulási pontot nyújtva az 

adóalap kiszámításához. Azon eszközök esetében, amelyekre a hatóság nem határozott meg 

átváltási egységet, a szolgáltatást bonyolító kriptovaluta platform árfolyamai lesznek az 

irányadóak. Legvégső esetben pedig a svájci frank és az adott kriptopénz közötti átváltási 

árfolyam a meghatározó. Főszabályként a magánszemély kripto ügyletből származó 

jövedelme mentes a személyi jövedelemadó alól, azonban, ha vállalkozói minőségben szerez 

effajta bevételt, akkor annak már lesz adóvonzata. A cégek társasági adófizetési kötelezettség 

keretében a kriptovaluták eladása utáni haszna szintén adóköteles59. Az adók beszedése terén 

is unikális megoldások figyelhetők meg Svájcban. 2017-ben Zug kantonban bizonyos 

közterhek megfizetését egy speciális közvetítőn keresztül virtuális valutában tették lehetővé. 

A beszolgáltatandó összegeket Bitcoinban vagy Ethereumban indítják el, amit az állam által 

kiválasztott közvetítő társaság vált át és svájci frankba juttatja el az adóhatósághoz. Zug város 

gyakorlatát átvéve Zermatt község önkormányzata is akként határozott, hogy a lakosok a 

helyi adófizetési kötelezettségüket Bitcoinban teljesíthetik. 

Németországban az egy éven túli kriptobefektetés tartása esetén a később realizált tőke-, és 

árfolyamnyereség adómentes. Egy éven belül a nyereség a progresszív jövedelemadó-kulcsok 

szerint adóköteles, kivéve, ha nem haladja meg a 600 eurót, mert akkor adómentes. Ellenkező 

esetben progresszív jövedelemadó sújtja, ami egészen a bevételek 45%-ig terjedő mértéket is 

elérheti. A vállalkozásoknál felmerül a társasági nyereségadó kötelezettség, hasonlóan az 

                                                 
56 Global legal insights: Blockchain & Cryptocurrency Regulation 2021 Portugal 

https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and-regulations/portugal (2021.02.24.) 
57 A vagyonadóról lásd bővebben: Szilovics Csaba, 2012: Az ingatlan- és vagyonadóztatás magyarországi 

helyzete. In: Miskolci Jogi Szemle, 2012. 7. évfolyam 2. szám. pp. 37-52. 
58 Svájc mellett a többi átfogó vagyonadóztatást alkalmazó európai ország is ezen elvonási fajta hatálya alá veszi 

a kriptoeszközöket. Ez a helyzet Belgiumban, Luxemburgban, Norvégiában és Spanyolországban.  Lásd: OECD: 

Taxing Virtual Currencies… i.m. pp. 39-40. 
59 Global legal insights: Blockchain & Cryptocurrency Regulation 2021 Switzerland 

https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and-regulations/switzerland (2021.03.11.) 

https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and-regulations/portugal
https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and-regulations/switzerland
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angliai jövedelem/tőkenyereség adó distinkcióhoz.60 A kedvező adózási szabályok 

biztosításával párhuzamosan a német szövetségi kormány a kriptovaluták pénzmosással és 

terrorizmus finanszírozásával61 kapcsolatos felhasználásának megfékezésére 

jelentéskötelezettséget írna elő minden 1000 euró feletti digitális eszköz ügylet után. A lépés 

összhangban áll a 2019 végén bevezetett aranyra vonatkozó bejelentés kötelezettséggel, amely 

kötelezi a szolgáltatókat, valamint a magánszemélyeket, hogy a 2000 Euró feletti 

aranyügyleteket jelentsék be62. 

Az Amerikai Egyesült Államok szabályozási törekvései két irányba mutatnak. Egyrészről 

megfigyelhető egy kedvező jogi környezet megteremtésén munkálkodó liberális irányzat. 

Másrészről jelen van a mérsékeltebb előrehaladást pártoló konzervatív oldal. Az amerikai 

adóhatóság (IRS) 2014 márciusában kimondta63, hogy a virtuális valutákat vagyoni eszköznek 

kell tekinteni. A tulajdonjog tárgyát képező ingóságok átruházására vonatkozó általános 

adózási szabályok alkalmazandók a kriptovaluták értékesítése esetén is. Az egy év, vagy 

annál rövidebb ideig birtokolt kriptovalután elért árfolyamnyereség az általános személyi 

jövedelemadó hatálya alá tartozik. Az egy éven túli tartásnál realizált profit viszont már 

tőkejövedelem-adó köteles64. A legkiemelkedőbb jogalkotás Wyomingban valósult meg idáig, 

ahol 14 kriptovalutákkal kapcsolatos jogszabály született a 2018-2020 közötti időszakban65. 

Adózási szempontból a legfontosabb a 2018-ban hatályba lépett digitális valuták adóztatásáról 

szóló törvény66. A jogszabály érdekessége, hogy a szövetségi szintű vagyonadóztatás hatálya 

alól kiveszi a kriptoeszközöket. Ohio lett az első állam, ahol az adófizetési kötelezettséget már 

kriptovalutákkal is lehet teljesíteni. A konzervatív irányzatot képviselő Iowában pedig az 

előző példával teljesen ellentétes jogszabályt iktattak be, amely megtiltja minden hatóságnak 

                                                 
60Forbes.com: Seven countries where cryptocurrency investments are not taxed. 

https://www.forbes.com/sites/rogerhuang/2019/06/24/seven-countries-where-cryptocurrency-investments-are-

not-taxed/?sh=10c3ba077303 (2021.02.18.), továbbá   

(https://bitvalex.com/article/the-best-european-crypto-tax-guide) (2021.02.26.) 
61 Gál István László, 2019: Economic policy, criminal policy and economic crimes. In: Journal of Eastern 

European Criminal Law, 2019:1 pp. 100-109., továbbá   

Gál István László, 2016: A terrorizmus finanszírozásának fogalma és technikái a XXI. században In: Szakmai 

Szemle, 2016: 2 pp. 81-98. 
62 Bitcoinbazis.hu (https://www.bitcoinbazis.hu/nemetorszagban-bejelenteskotelezettseget-irnanak-elo-minden-

1000e-folotti-kriptovaluta-tranzakciora/) (2021.03.07.) 
63 Internal Revenue Service Notice Att: CC:PA:LPD:PR (2014-21), Washington. (https://www.irs.gov/pub/irs-

drop/n-14-21.pdf) (2021.03.10.) 
64 Global legal insights: Blockchain&Cryptocurrency Regulation 2021 USA. 

(https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and-regulations/usa) (2021.03.06.) 
65 Breszkovics Botond, 2020: Kriptoszabályozás Wyomingban. In: Szilovics Csaba; Bujtár Zsolt; Ferencz 

Barnabás; Breszkovics Botond; Szívós Alexander Roland (szerk.): Gazdaság és pénzügyek a 21. Században II. - 

Konferenciakötet = Business And Economy In The 21st Century II. – Conference Proceedings, Pécs, 

Magyarország, Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, pp. 102-112. 
66 Property taxation-digital currencies WY SF0111 | 2018 

https://www.forbes.com/sites/rogerhuang/2019/06/24/seven-countries-where-cryptocurrency-investments-are-not-taxed/?sh=10c3ba077303
https://www.forbes.com/sites/rogerhuang/2019/06/24/seven-countries-where-cryptocurrency-investments-are-not-taxed/?sh=10c3ba077303
https://bitvalex.com/article/the-best-european-crypto-tax-guide
https://www.bitcoinbazis.hu/nemetorszagban-bejelenteskotelezettseget-irnanak-elo-minden-1000e-folotti-kriptovaluta-tranzakciora/
https://www.bitcoinbazis.hu/nemetorszagban-bejelenteskotelezettseget-irnanak-elo-minden-1000e-folotti-kriptovaluta-tranzakciora/
https://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-14-21.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-14-21.pdf
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a kriptopénzekkel történő fizetések elfogadását. Maryland és Hawaii figyelmeztetéseket 

bocsátottak ki az ilyen eszközökkel történő kereskedés, befektetés kockázatait érintően.67 

Az Egyesül Királyság adóhatósága („HMRC”) két irányadó jelentést tett közzé a 

kriptoeszközök adózásáról. 2018 decemberében a magánszemélyek, 2019 decemberében 

pedig a vállalkozások adókötelezettségeivel összefüggésben fogalmazott meg iránymutatást. 

A jelentések legfőképpen az „átváltási tokenekre” fókuszálnak. A magánszemélyek 

tekintetében a HMRC kimondja, hogy a tőkenyereség- és a személyi jövedelemadó szabályait 

kell alkalmazni. Amennyiben a kriptoeszközök értékesítése, tehát fiatra vagy másik 

kriptopénzre történő átváltása, árura szolgáltatásra történő cseréje személyes befektetési 

célból történik, az így keletkezett nyereséget a tőkenyereség adó terheli. A személyi 

jövedelemadó szabályait kell alkalmazni az ettől eltérő kereskedési ügyletekre. A 

magánszemélynek társadalombiztosítási hozzájárulást is kell fizetnie akkor, ha a 

kriptovalutákat, mint munkavállaló szerezte a munkáltatótól. Az öröklési adóval68 

összefüggésben az adóhatóság megállapította, hogy a kriptoeszközök vagyoni eszköznek 

minősülnek. Adókötelezettség a teljes örökség – amelybe az örökölt kriptovaluták is 

beszámítanak - 325 000 angol fontot meghaladó értéke után merül fel69. A vállalkozásoknál a 

bányászat, értékesítés és e tevékenységekkel összefüggésben felmerült költségek a társasági 

nyereségadó megállapításánál beszámításra kerülnek70. A hozzáadott érték adónál az Uniós 

országok gyakorlatához hasonlóan, a tokenek átváltása az elvonási forma hatókörén kívül 

esik, azonban az áruért és szolgáltatásért cserébe adott kriptoeszközök esetén felmerül az 

adófizetési kötelezettség71. 

7. Összegző gondolatok 

A kriptovaluták több eszközcsoport tulajdonságait viselik magukon, de nincs olyan 

kategória, amely alá egyértelműen besorolhatóak lennének. A legfontosabb tisztázandó 

kérdés, hogy a már meglévő eszközcsoportokba integrálódjanak, vagy egy teljesen új osztály 

létrehozása jelentene hatékonyabb megoldást, amelyhez természetesen a jelenlegiektől eltérő, 

speciális szabályok társulnának, többek között az adózás területén is. A meglévő definíciók 

                                                 
67 Global legal insights: Blockchain&Cryptocurrency Regulation 2021 USA. 

(https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and-regulations/usa) (2021.03.06.) 
68 A kriptoeszközök öröklése esetén adófizetési kötelezettség merülhet fel többek között Belgiumban, 

Brazíliában, Bulgáriában, Dániában, Finnországban, Franciaországban, Németországban, Magyarországon, 

Izlandon, Írországban, Koreában, Hollandiában, Spanyolországban és az Egyesült Államokban. 
69 OECD: Taxing Virtual Currencies… i.m. p. 39. 
70 Global legal insights: Blockchain&Cryptocurrency Regulation 2021 United Kingdom. 

(https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and-regulations/united-kingdom) 

(2021.03.13.) 
71 OECD: Taxing Virtual Currencies… i.m. p. 37. 

https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and-regulations/usa
https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and-regulations/united-kingdom
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jellemzően nem jogi fogalmak, hanem gazdasági oldalról közelítik meg a meghatározást72. A 

NAV álláspontja szerinti lejárat nélküli követelés besorolás nem egyezik a nemzetközi 

trendekkel és a számviteli törvény előírásaival sem. A terület fehéredését, valamint állami 

többlet-adóbevételt eredményezhetne, ha magánszemélyek esetében árfolyamnyereségnek73 

és egyes esetekben ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemnek74 tekintenék a 

kriptoeszközök bányászatából, birtoklásából, értékesítéséből szerzett összegeket. Az említett 

jövedelem kategóriák jellegzetessége, hogy csak 15%-os személyi jövedelemadót kell fizetni 

a nyereség után, valamint lehetőség van a veszteségek nyereséggel történő szembeállítására 

két évig visszamenőleg. 

A kriptovaluták definiálásán, illetve osztályozásán túl még számos más, eddig 

megválaszolatlan kérdésben kell a jogalkotónak állást foglalnia75. Elképzelhető lesz a 

közeljövőben egyes adónemek virtuális valutában történő befizetése? Az értékmeghatározás 

problematikája miként kerül megoldásra? Az államok hogyan tudják hatékonyan azonosítani 

a kriptovalutákkal elkövetett adócsalást és más pénzügyi bűncselekményeket76, milyen 

technikai, jogi eszközöket77 használhatnak az adóhatóságok ebben a küzdelemben? Az 

átláthatóságot hogyan lehetséges növelni, milyen információk állhatnak az hatóságok 

rendelkezésére az egyes kriptoügyletekkel összefüggésben? Könnyen előfordulhat, hogy a 

bezáródó adóparadicsomok helyét az ún. „kriptoparadicsomok” veszik majd át. Az 

                                                 
72 Erről lásd részletesebben: Nagy Zoltán, 2019: A kriptopénzek helye és szerepe a pénzügyi rendszerben. In. 

Miskolci Jogi Szemle 14. évfolyam 2. szám, pp. 5-14. 
73 Árfolyamnyereségből származó jövedelem az értékpapír átruházása (ide nem értve a kölcsönbe adást) 

ellenében megszerzett bevételnek az a része, amely meghaladja az értékpapír megszerzésére fordított érték és az 

értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költségek együttes összegét. Nem minősül árfolyamnyereségből származó 

jövedelemnek az említett különbözetből az a rész, amelyet a törvény előírásai szerint más jövedelem 

megállapításánál kell figyelembe venni. 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 67. § (1) 
74 Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemnek minősül a magánszemély által kötött ellenőrzött 

tőkepiaci ügylet(ek) alapján az adóévben elért pénzben elszámolt ügyleti nyereségek (ide nem értve, ha az 

kamatjövedelem, vagy ha az ügylet alapján tartós befektetésből származó jövedelmet kell megállapítani) 

együttes összegének (összes ügyleti nyereség) a magánszemélyt terhelő, az adóévben pénzben elszámolt ügyleti 

veszteségek és az ügyletkötésekhez kapcsolódó, a befektetési szolgáltató által felszámított díjak együttes 

összegét (összes ügyleti veszteség) meghaladó része. Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteségnek 

minősül az összes ügyleti veszteségnek az összes ügyleti nyereséget meghaladó összege. 1995. évi CXVII. 

törvény a személyi jövedelemadóról 67/A. § (1) 
75 Teljesen kiforratlan szabályozással találkozunk az ún. stablecoinok, hard forks, CBDC tekintetében is. 

Utóbbiról lásd részletesebben: Bujtár Zsolt, 2020: Central bank-issued digital currencies: - ready, steady, go? In: 

Szilovics Csaba; Bujtár Zsolt; Ferencz Barnabás; Breszkovics Botond; Szívós Alexander Roland (szerk.): 

Gazdaság és Pénzügyek A 21. században II. - Konferenciakötet = Business And Economy in the 21st Century II. 

– Conference Proceedings, Pécs, Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, pp. 113-123. 
76 Gáspár Zsolt, 2021: A pénzmosás Európai Uniós és hazai szabályozásának kérdései a kriptovaluták 

tekintetében. In: Szilovics Csaba; Bujtár Zsolt; Ferencz Barnabás; Szívós Alexander Roland; Breszkovics 

Botond; Gáspár Zsolt (szerk.): Gazdasági kihívások a XXI. században: Konferenciakötet, Pécs, Pécsi 

Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék pp. 78-88. 
77 Szilovics Csaba, 2019: Az adócsalás elleni küzdelem új eszközéről. In: Büntetőjogi szemle. 

(https://ujbtk.hu/prof-dr-szilovics-csaba-az-adocsalas-elleni-kuzdelem-uj-eszkozerol/) (2021.03.03.) 

https://ujbtk.hu/prof-dr-szilovics-csaba-az-adocsalas-elleni-kuzdelem-uj-eszkozerol/
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adóelkerülés78 elleni küzdelemben lépnie kell az államoknak, különben jelentős bevétel 

kieséssel számolhatnak a közeljövőben. 

Az adózáson túl a kriptovaluták működését megalapozó technológia potenciális jövőjét is 

érdemes megemlíteni. Az országok egyre elkötelezettebbek bizonyos kormányzati feladatok 

blokklánc-alapú technológiára történő helyezésében. A decentralizált és azonnali elosztott 

könyvelési rendszer forradalmi változásokat indíthat el a szerződéses alapú tulajdon és egyéb 

nyilvántartások, mint például az ingatlan adásvétele, értékpapír ügyletek79, betétbiztosítás, 

biztosítási káresemények, orvosi dokumentumok vezetése körében. 

                                                 
78 Szilovics, Csaba 2016: Adójogi ismeretek. Pécs, PTE-ÁJK 
79 Kecskés András - Bujtár Zsolt, 2019: Felvetések a kripto eszközök szabályozása terén. In: Controller Info 7:2 

pp. 49-53.  
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Szilovics Csaba*: A kriptovaluták pénzfunkciójáról és gazdasági, társadalmi 

jelentőségéről  

Absztrakt 

A tanulmány a pénz megjelenésének, fogalmának, társadalmi elfogadottságának 

bemutatásával, továbbá az egyes pénzfukciók részletes elemzésén keresztül szeretné a 

kriptovaluták világához elkalauzolni az olvasót. Az írásban kifejtésre kerül, hogy az egyes 

pénzfunkcióknak miképpen tudnak vagy nem tudnak a digitális valuták megfelelni. 

Kulcszszavak: pénz, pénzfunkció, kriptovaluta 

1. Bevezető gondolatok 

Posztmodern világunkban, ahol a fogalmak és jelenségek szubjektív megítélése vált 

elsődlegessé és az objektív valóság létezésében egyre többen kételkedve a digitális világba 

menekülnek, nem kelthet nagy feltünést Polányi Károly véleménye a pénz fogalmáról. A 

világhírű gazdaságszociológus arra hívta fel a figyelmet, hogy a pénz valójában egy 

szemantikai rendszer, hasonlóan az emberi nyelvekhez és íráshoz, valamint a súly és mérték 

rendszerekhez.1 Ezt a megfogalmazást árnyalta Bod Péter Ákos, a Magyar Nemzeti Bank 

egykori elnöke, aki szerint a pénz lényege nem az anyagában, hanem a társadalmi 

megállapodásban van.2 Mindkét gondolat azt sugallja, hogy a pénz fogalmának 

jelentéstartalma, megjelenési formái és társadalmi elfogadottsága kultúránkként változó lehet 

és kizárólag közösségi konszenzuson alapul.  

Az emberiség hosszú történelme folyamán elfogadta, hogy az áruk és szolgáltatások 

megvásárlásának, valamint a közterhek lerovásának eszközeként, tartalmi és funkcionális 

szempontból tekintve ezt a szerepet sokféle áru betölthette, mint az árpa vagy búzaszem az 

ókori közel keleti kultúrákban, a kauri csiga a Távol-Keleten, a szarvasmarha a középkori 

Európában, vagy éppen a Kelet-Európát megszálló Vörös Hadsereg színes papírszeletekre 

nyomtatott szükségpénze. Ez a rugalmas társadalmi gyakorlat hozzászoktatta az embereket 

ahhoz, hogy ne legyenek túl érzékenyek az általuk használt pénzek belső értéktartalmára 

vonatkozóan és elfogadjanak minden olyan közvetítőt, ami többé-kevésbé megfelelt a fizetési 

és az értékmérő, valamint a kincsképző és a csereeszköz funkcióknak. Vitathatatlan, hogy 

                                                 
* Prof. Dr. habil. Szilovics Csaba Tanszékvezető egyetemi tanár, PTE-ÁJK Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi 

Tanszék 
1 Polányi Károly, 1984: Kereskedelem, piacok és pénz az ókori Görögországban. Gondolat Kiadó, Budapest, p. 

45. 
2 Bod Péter Ákos, 2012: Pénzügyi alapok, Magyar Szemle Könyvek, p. 17. 
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létezett a történelem során számos olyan periódus, amelyben a monetáris rendszer alapját az 

önértékkel rendelkező pénz képezte. A Kr.e. VII-VI. században a forgalomba kerülő 

pénzérmék gyakran készültek nemesfémekből a hellén világban és a Kr.e. 214-ben Rómában 

megjelenő dénárt is ezüstből verték.3 Azonban a Kr.u. XVIII. századig még a legfejlett 

gazdaságú államokban sem működött egységes és kiszámítható monetáris politika és ennek 

következtében a forgalomba kerülő pénzérmék értékét kizárólag a bennük lévő arany és ezüst 

biztosította.A pénzverés gazdasági jelentőségét és költségvetési hasznát az uralkodó elit 

általában felismerte és kihasználta, és ennek eredményeként a nemzeti fizetőeszközök 

gyakran váltak a tudatos pénzrontás eszközeivé. Csak a történelem kivételes pillanataiban 

válhatott néhány valuta mindenki által elfogadott stabil értékmérővé, mint a bizánci solidus a 

Kr.u. IX-XI. században, a magyar aranyforint a Kr.u. XIV. században, vagy éppen az angol 

font a Kr.u. XIX. században. Ezt, a pénzek nemesfém tartalmának csökkentésére irányuló 

káros kincstári gyakorlatot váltotta fel a Kr.u. XVIII. században kialakult monetáris politika, 

amelyben a forgalomban lévő készpénz mögött, a bankokban felhalmozott nemesfém 

biztosította a nemzetgazdaság és a nemzeti valuták stabilitását. Angliában 1717-ben vezették 

be az aranystandardot4 amelynek gyakorlatát a XIX. században az európai nagyhatalmak is 

átvették és általánossá vált a vélekedés, hogy kizárólag a nemesfémmel megtámogatott pénz 

válhat hatékony fizetőeszközzé. Ez a gondolkodásmód a XX. század derekán megváltozott és 

a korszak legismertebb közgazdásza, John Maynard Keynes az aranystandardot már barbár 

ereklyének nevezte.5 Az aranyalapú pénzrendszerek végét 1971. augusztus 15-én az jelentette, 

amikor Richard Nixon az Egyesült Államok elnöke bejelentette, hogy megszünteti a dollár 

aranyra válthatóságát.  

A pénzhasználat XX. század végi megújulását a digitalizáció, a világkereskedelem fejlődés 

és az emberi találékonyság eredményeként életre hívott hibrid, vagy digitális pénzek 

bevezetése jelezte. Ezek legújabb típusát az úgynevezett kriptovaluták alkotják, amelyek 

befektetési célú használata figyelemre méltó gyorsasággal terjedt el. Létrehozásukat és gyors 

közösségi elfogadásukat legalább olyan mértékben segítették a digitális fejlesztések, mint az 

opportunista történelmi pénzkezelési gyakorlat, amely minden korszakban kiszolgálta a 

gazdaság és a politika, valamint a befektetők igényeit. Annak érdekében, hogy a kriptovaluták 

pénzjellegét meghatározzuk, első lépésként azoknak az elméleti pénzfunkcióknak a 

                                                 
3 Andreau, Jean, 1999: Banking and Business in the Roman World. Cambridge University Press, pp. 11-12. 
4 Ferguson, Niall, 2019: A pénz felemelkedése. Scolar, Budapest, p. 78. 
5 Ferguson, Niall, 2019: A pénz… i.m. p. 61. 
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megfelelését kell megvizsgálnunk, amelyeket a közgazdaságtan képviselői az elmúlt 

évszázadban pontosan meghatároztak. 

2. Fizetési eszköz jelleg 

Fizetésnek azt a köztelezettséglerovási aktust nevezzük, melynek során az egyik fél 

kvantifikálható,6 tehát értékükben egymáshoz közelítő terméket ad át a másik félnek 

akarategységüknek megfelelően. Fel kell tennünk a kérdést, hogy az általunk vizsgált 

kriptovaluták alkalmasak-e arra, hogy betöltsék ezt a fizetési eszköz funkciót? Másként 

közelítve a kérdéshez, azt vizsgáljuk, hogy lehet-e kriptovalutákkal a szabadpiacon 

folyamatosan és kis energiaráfordítással fizetni? A bitcoinnak, mint a legismertebb 

kriptovalutának a példája azt bizonyítja, hogy ennek a legalapvetőbb pénzfunkciónak a 

folyamatos teljesítése is nehézkesen valósul meg. Közismert, hogy a magyar származású 

informatikus, Hanyecz László 2010 május 22-én tizezer bitcoinért vásárolt két szelet pizzát. 

Ismerve a BTC mai árfolyamát, cselekedete nem nevezhető racionális befektetői vagy 

fogyasztói döntésnek, de tettével bekerült a pénzügyi történelembe és napjainkig is egy jól 

behatárolható szubkultúra ünnepelt sztárjává vált.7 Azt is látnunk kell, hogy önmagában az 

esetleges vásárlási képesség nem bizonyíthatja a kriptovaluták pénz jellegét, hiszen fizetni 

nem csak nemzeti valutákkal lehet, hanem bármely áruval barter üzletek esetében, de 

részvényekkel, illetve más vagyontárgyak segítségével is köthetünk érvényes jogügyleteket.  

Azt is tudjuk, hogy a kriptovaluták kereskedelmi felhasználhatósága és pénzügyi szektor 

régebbi szereplői közrében tapasztalható megítélése nagy mértékben javult az elmúlt években. 

A HSB 2020-as felmérése szerint az észak amerikai kkv-k 36 százaléka már elfogadja a BTC-

t fizetőeszközként. A kiterjedt felhasználást segíti, hogy 2020-ban már 11.798 automata tette 

lehetővé a bitcoin vásárlást világszerte. Nyilvánosságra került a Morgan Stanley befektetési 

bank döntése, hogy 2021-től lehetővé teszi ügyfeleinek a bitcoin beépítését a portfólióikba.8 

Azt azonban látnunk kell, hogy a kriptovaluták széleskörű elterjedését akadályozza ezeknek a 

„devizáknak” a társadalom pénzügyileg kevésbé aktív tagjai közötti, illetve a periféria régiók 

vállalkozóinak körében tapasztalt alacsony ismertsége. Korlátozza a kereskedelmi 

felhasználásukat a tőzsdei árfolyam emelkedése is, ami a józan befektetőket a termék további 

tartására ösztönzi.  

                                                 
6 Polányi Károly, 1984: Kereskedelem, piacok… i.m. p. 54. 
7 Galen, Moore: 10 years After Laszlo Hanyecz Bought Pizza with 10 K Bitcoin Coindesk 2020 may 22 
8 Újabb nagy lépés, a Morgan Stanley s beáll a bitcoin mögé. Szerző megjelölése nélkül. Portfolio /Üzlet 2021 

március 18. A CNBC híre alapján. 
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A tőzsdei adatok azt mutatják, hogy 2020-ban ezek a termékek olyan intézményi 

befektetők érdeklődését is kiváltották, mint a Soros Alapítvány és a MassMutual biztosító és a 

korábbi spekulatív eszközcsoportból átkerültek a hosszabb időtávon át megőrzött befektetési 

elemek közé. Azt azonban a piacra jutást és a felhasználás szabadságát korlátozó jelentős 

lépésként kell értelmeznünk, hogy több ország, köztük Kína, megtiltotta állampolgárainak és 

vállalkozásainak a kriptovaluták előállítást és kereskedelmét, továbbá az indiai kormány 

olyan törvény előkészítésén dolgozik, ami a kriptovaluták birtoklását is megtiltja. Ezek a 

lépések az emberiség felét, a legfontosabb feltörekvő piacok szereplőit erősen korlátozzák és 

kizárják a kriptovaluták kereskedelméből. A folyamatos pénzfunkció teljesítését nehezíti a 

kriptovaluták árfolyamának kiszámíthatatlansága, ami az üzleti tranzakciók lebonyolítása 

során óriási hátrányt jelent. Az adásvétel lényegi elemét képezi a szolgáltatás és az 

ellenszolgáltatás arányossága, aminek elsődleges biztosítéka a vételár és az eladási ár 

értékének azonos mértékrendszerben történő meghatározása és mindkét szereplő által 

felmérhető, könnyen meghatározható összevetése.  

A digitális valuták esetében ez a tevékenység nehézséget okozhat mert valuták 

felhasználásukkor meg kell állapodni a pontos árfolyamban, jelenértékben, továbbá a 

kiválasztott valutanemben, ki kell jelölni a releváns piacot és az értékesítés pontos időpontját 

és rendelkezni kell az esetleges árfolyam elmozdulásról, tehát a kockázatviselés kezeléséről. 

Ezeknek a kérdéseknek az eldöntése nem lehetetlen, csak jelenleg a nemzetállamok nagy 

részében nem pontosan szabályozott. Ennek következtében magának a bitcoinnak a 

jelenértékű vásárló ereje is bizonytalan, ami az olyan hosszan elhúzódó üzleti tranzakciók, 

mint az ingatlan vásárlás, cégfelvásárlás, határidőhöz kötött ügyletek esetében, nehézkessé 

teszi a felhasználást és megnöveli az üzleti lépések kockázatát. Ha Magyarországon 

termőföldet szeretnénk kriptovalutával megvásárolni, figyelembe kell vennünk, hogy annak 

általános megvalósulási határideje a vételi egyezség létrejöttét követően még több hónap is 

lehet az adminisztratív akadályok miatt. Ez esetben melyik fél vállalná fel az üzlet teljesedése 

során fellépő árfolyam elmozdulásból származó kockázatot? A kriptovaluták napi fizetési 

eszközként való felhasználásának lehetőségét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy korlátozott 

módon alkalmasak a rendszeres árupiaci vásárlásra, de nem is erre a célra hozták létre. A 

digitális valutákkal sem lehetetlen a vásárlás, de az így megvalósított ügyletek során jelentős 

többlet kockázatokkal kell számolni.  
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3. Az értékmérő szerep 

A pénzekkel szembeni funkcionális elvárások második elemét az értékmérő szerep képezi. 

Ennek a funkciónak az a lényege, hogy az adásvétel folyamatába az egymással szemben álló 

és elcserélhető termékek között aritmetikai, kvantitatív módon, mindenki számára 

elfogadhatóan összehasonlíthatóvá teszik a felkínált termékek és szolgáltatások árát és a piaci 

folyamatokat. Másként megfogalmazva az értékmérés segítségével a rendelkezésre álló 

pénzügyi eszköz a piacon árukifejezési funkciót tölt be. Ez leggyakrabban a termék vagy 

szolgáltatás és a nemzeti valuta cseréjét jelenti mindenki számára világos és közérthető 

módon. Az emberi civilizáció minden korszakában alapvető elvárás volt, hogy a piacon 

megjelenő vevők és eladók tisztában legyenek az eladni vagy venni kívánt termékek értékével 

és pénzben kifejezett árával. A bitcoin 2009-óta megfigyelhető árfolyam mozgása azonban 

lehetetlenné teszi a valós és kiszámítható, hosszú távú értékmérő szerepének betöltését.  

Azt láthatjuk, hogy a kriptovaluták árfolyamának volatilitása messze meghaladja más 

értékmérő funkciót betöltő termékek, nemzeti valuták, arany, illetve a termőföld piaci 

árfolyamának mozgását.  Az elmúlt időszakban, a legismertebb kriptovalutának a bitcoinnak, 

az árfolyama a 2017 körüli nyugalmi állapotot követően több mint 180 %-ot emelkedett9 és 

néhány alkalommal megközelítette a 60 ezer dolláros szintet, majd az értéke visszaesett. 

Árfolyama 2021-ben elérte a 61.700 dollárt, majd az ára ismét csökkenni kezdett. Az elmúlt 

tíz év árfolyam adatai alapján több alkalommal figyelhettünk meg elképesztő 

értéknövekedést: 2011 áprilisában 352%, májusában 182 %-os, 2013 márciusában 171 %-os, 

2017 májusában 60 %-os, 2020 decemberében 47 %-os növekedést tapasztalhattunk. Ezzel 

ellentétben 2011 augusztusában és szeptemberében, majd 2014 augusztusában és 

szeptemberében, továbbá 2018 januárjában 20 %-os, vagy azt meghaladó esést is produkált ez 

a termék.10  A lefelé irányuló trendek estében azt láthattuk, hogy a tulajdonosok a kisebb 5-10 

%-os esésre is, több alkalommal túlzó eladásokkal reagálnak. A termék ára annyira 

kiszámíthatatlanul alakult, hogy a közismert tőzsdei fenegyerek John McAfee 2020-ra 

100.000 dolláros árfolyamszintre számított, tévesen.11 Jesse Powell a Kraken kriptovaluta-

tőzsde vezérigazgatója a Bloombergnek nyilatkozva kifejtette, hogy szerinte a bitcoin 

árfolyama 10 éven belül 1 millió dollárt is el fogja érni. Az ilyen mértékű túlzóan optimista 

becslések teljesen kiszámíthatatlanná tették ezeknek a termékeknek az árfolyamát és ezzel 

ellehetetlenítették az értékmérő szerepét is. Erre hívta fel a figyelmet Jerome Powell, az 

                                                 
9 https://www.bitcoinbazis.hu/arak-adatok-bitcoin-arfolyam/ (2021.03.21.) 
10 A bemutatott adatok a tradingview.com oldalról származnak (2021.03.21.) 
11 Uj, Péter: tldr.444.hu (2021.03.21.) 

https://www.bitcoinbazis.hu/arak-adatok-bitcoin-arfolyam/
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amerikai jegybank elnöke 2021 március 22-én készült interjújában. „A kriptoeszközök nem 

igazán hasznos értéktárolók mert igen volatilisek és nem áll mögöttük semmi, ezért inkább 

spekulatív eszközök.”12 A bitcoin beárazásánál sem célszerű az anyagilag érdekelt befektetői 

kör becslésére alapozni és hasonlóan más tőzsdei termékekhez, értékük megítélésében 

kizárólag a múltbeli és jelenlegi értékpiaci teljesítményére támaszkodhatunk.  

A bitcoin hosszú távú értékmérő funkciójának meghatározásakor figyelembe kell vennünk 

a két klasszikus befektetési célpontnak, az aranynak és a termőföldnek az áralakulását is. 

Hogyan használhatnánk a bitcoint értékmérésre, amikor szemben a termőföld és az arany 

kiszámítható és sávosan korlátozott mozgásával, a jövőbeni ügyletek meghatározásában a 

kriptovalutában meghatározott ár az átlagot meghaladó kockázatot hordoz. A rivalizáló 

termékek értékét elemezve azt látjuk, hogy a magyar termőföld átlagos hektáronkénti ára 

2010-ben 500.000 forint volt, ami a 2020-ban 1.500.000-re emelkedett. Az arany ára 2010 és 

2020 között megduplázódott, de a két termék ára óriási ingadozásokat nem mutatott, piaci 

áruk egyenletesen, csak kis mértékű visszaeséseket elszenvedve, folyamatosan emelkedett. A 

kriptovaluták bemutatott volatilitása miatt értékmérő funkciójukat csak nagyon erős 

megszorításokkal láthatják el. Alkalmazásuknak olyan mértékű a kiszámíthatatlansága akár a 

havi, akár az évközi ingadozást tekintve, hogy rövid távú értékmérő funkciót nem tölthetnek 

be. 

4. A csereeszköz funkció 

A fizetőeszközként hatékonyan felhasználható pénz fontos tulajdonságát képezi az is, 

hogy segítségével könnyen megvalósítható a különböző jellegű termékek időben elhúzódó 

cseréje, mert a pénz könnyen osztható, értékálló, egynemű, könnyen szállítható, mindenki 

által elismert és önálló belső vagy legitim külső forrás által biztosított értékkel rendelkezik. 

Ezeknek a feltételeknek a nagy részét a kriptovaluták jelenleg még nem képesek teljesíteni. 

Nem használhatóak fel könnyen és gyorsan az áruk és szolgáltatások világpiacán, hiszen a 

nemzeti piacok nagy része alkalmatlan ezeknek a tranzakcióknak lebonyolítására. A vidéki 

kiskereskedelmi hálózatok és a szolgáltató szektor nagy része, jogilag és technológiailag sincs 

felkészülve ezeknek a fizetőeszközöknek a használatára. A világ számos pontján még a 

bankkártyás fizetés is gondot okozhat napjainkban. A KKV szektor kereskedőinek nagy része 

nem ismeri ezt a fizetési eszközt, annak ellenére sem, hogy az utóbbi tíz évben hatalmas 

                                                 
12 Jerome Powell nyilatkozata. Közzétette a Portfolio 2021 március 22. száma, a Bloomberg jelentése alapján 

https://www.portfolio.hu/uzlet/20210322/megszolalt-az-amerikai-jegybank-elnoke-a-bitcoinrol-475260 

(2021.03.21.) 

https://www.portfolio.hu/uzlet/20210322/megszolalt-az-amerikai-jegybank-elnoke-a-bitcoinrol-475260
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marketing munkával népszerűsítették. Ezzel szemben a világpénz funkciót betöltő dollárt és 

az eurót a világ szinte minden kereskedője, bármely régióban örömmel elfogadja. Az is 

nehézséget jelenthet, hogy a kriptovaluta nem osztható fel könnyen és ennek következtében 

nehézkesen használható a mindennapi élethez kapcsolódó ügyletekben.  Azt se felejtsük el, 

hogy rontja a termék piaci elfogadását az is, hogy önértékkel nem rendelkezik és vásárlóerejét 

jegybank vagy más monetáris hatóság, sem pénzügyi fedezet nem biztosítja. Olyan 

elektromos jelként működik, amely erős és stabil digitális hálóra támaszkodik, amelynek 

biztonságos használatát a szakadozott kommunikációs kapcsolat vagy egy áramszünet is 

megnehezítheti. Az igaz, hogy a kriptovalutákban lebonyolított ügyletek tranzakciós költségei 

alacsonyak, de a már bemutatott korlátjai miatt a napi szükségletek megvásárlására a világ 

nagy részében ettől függetlenül sem alkalmazható. Néhányan úgy gondolják, hogy a 

kriptovaluták további nagy előnye, hogy nem lehet hamisítani és ellopni, illetve a 

kereskedéshez és felhalmozáshoz kapcsolodó pénzmozgásokat külső fél nem láthatja. Ezek az 

optimista vélekedések megalapozatlanok.  

A BBC márciusi elemzése szerint 2020-ban az ötszörösére emelkedett az elektronikus 

fizetőeszközökre elkövetett csalások száma, amelyeknek összesített értéke már 2021 eddigi 

időszakában is meghaladta a tavalyi év értékeit.13 Ezekre az esetekre reagált a Magyar 

Nemzeti Bank állásfoglalásában: „A kriptovaluták jogi helyzete világszerte14 szabályozatlan, 

a sokszor előforduló fizetési probléma, visszaélés vagy lopás esetén nem védik a befektetőket 

betét- vagy befektetővédelmi garanciaintézmények. Hiányoznak a felelőségi és kárviselési 

előírások is.” Bárki könnyen a hamis valutákkal kereskedő csalók csapdájába eshet, 

állapították meg a NKE szakértői.15 Annak az érvnek sincs valós alapja, hogy a 

kriptovalutákkal kapcsolatos ügyleteket az állami hatóságok nem láthatják. A digitális 

világnak és így a pénzmozgásoknak, minden mozzanatát rögzítik és figyelemmel kísérik az 

erre szakosított kormányzati szervek, akik a feladathoz szükséges jogi és technikai eszközzel 

rendelkeznek.16  A hatóságok adatgyűjtő és tényfeltáró munkájának kizárólag politikai 

érdekek szabhatnak határt, nem a digitális világ bonyolultsága. 

                                                 
13 Joe Tidy: Bitcoin: Fake Elon Musk giveway scam’ cost man BBC március 15. 
14 Breszkovics Botond, 2020: Kriptoszabályozás Wyomingban. In: Szilovics Csaba; Bujtár Zsolt; Ferencz 

Barnabás; Breszkovics Botond; Szívós Alexander Roland (szerk.): Gazdaság és pénzügyek a 21. században II. - 

Konferenciakötet = Business And Economy in the 21st Century II. – Conference Proceedings Pécs, Pécsi 

Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, pp. 102-112. 
15 Kutasi Gábor-Czeczeli Vivien: Kockázatos kriptovaluták és a jegybanki digitális pénz 

ttps://index.hu/velemeny/2021/02/19/magankibocsatasu-kriptovalutak-es-a-jegybanki-digitalis-penz/ (2021 

02.19) 
16 Kecskés András - Bujtár Zsolt, 2018: A kriptovaluta ökoszisztéma európai uniós és a svájci szabályozásának 

összehasonlítása. In: JURA 24. évf. 2. szám pp. 427-439.   

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10016714
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10052410
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30446869
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30446869
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5. Kincsképző vagy felhalmozási eszköz funkció 

A pénz évezredes funkciója az is, hogy segítse az értékfelhalmozást, kincsképzést, hiszen 

a vagyon fogalmát általában pénzben határozzák meg. A kincsképzési funkció gyakorlati 

érvényesülése azt jelenti, hogy a befektetők nagy értékű kincsek, tehát az értéküket hosszú 

távon megőrizni képes termékek felhalmozására törekednek, tartalékot képezve a jövőbeni 

fogyasztásukhoz. A kriptovaluták ennek a feladatnak a megvalósítására sem alkalmasak, 

hiszen történelmi léptékkel mérve, a kibocsátásuk óta eltelt 12 év értelmezhetetlen a hosszú 

távon gondolkodó befektetők számára. Ennek a funkciónak az ellátásakor ezeknek a digitális 

eszközöknek olyan termékekkel kell versenyezniük, arannyal, ingatlanokkal, gyémánttal, 

műkincsekkel, részvényekkel, amelyek évezredek óta az anyagi biztonságot és 

kiszámíthatóságot jelképezik és biztosítják.  

A bitcoin mögött nem áll valóságos fundamentális értékbázis, könyv szerinti vagy 

kereskedelmi érték, mint a részvényeknél, nincs belső, a kormányoktól és a piaci megítéléstől 

független önértéke, mint az aranynak. A kriptovaluták piaci értékét csak jelenidőben 

határozható meg, a jövőbeni árfolyamának becslése fokozottan bizonytalan és így csak nagy 

kockázattal lehetnek alkalmasak a kincsképző funkció betöltésére. Látnunk kell, hogy a 

jövőbeni tőzsdei nyereség mértékét ritkán határozzák meg a befektetői elvárások. A 

leggyakrabban elkövetett befektetői hiba az, ha úgy gondolják, hogy most már minden 

másképp van, mint a közelmúltban volt és a világ kiszámíthatóbb lett mint 1929-ben, 1939-

ben vagy 2008-ban volt.17 Azt is el kell mondanunk, hogy sok szakértő szerint ennek a 

digitális valutának az értékét éppen ez a függetlensége adja meg, ami megvalósította Friedrich 

Hayek álmát, az államhatalomtól elszakadt pénzről.18 Ez a feltételezett pozitív tulajdonság 

azonban a hosszú távú vagyonképzésben csak évtizedekkel később érvényesülhet, ha a 

kriptopénzek véglegesen kikerülnek a kockázatos és rövid távú befektetési eszköz 

kategóriából.  

A kriptovaluták pénzfunkcióit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy „a bitcoinnak hiányoznak 

bizonyos tulajdonságai, amelyek hasznos fizetőeszközzé tennék.”19 Powell elnök úr 

megjegyzése természetesen a többi kriptovalutára is vonatkoztatható, ami nyers 

értelmezésben az jelenti, hogy ezek a hibrid pénzek jelenleg csak korlátozottan alkalmasak a 

                                                 
17 Bod Péter Ákos, 2012: Pénzügyi… i.m. p. 32. 
18 Uj, Péter: tldr.444.hu 
19 Jerome Powell nyilatkozata közzétette a Portfolio 2021 március 22. száma a Bloomberg jelentése alapján. 



 

32 

 

piaci jogügyletek folyamatos és kiszámítható lebonyolítására, ezért valójában nem képesek 

teljesíteni ezeket a funkciókat  és ennek következtében nem is nevezhetők hagyományos 

értelemben pénznek. 

 

6. Értékpapír-e a kriptovaluta? 

Ha a vizsgált tőzsdei termékeket nem minősíthetjük pénznek, akkor valójában hová 

sorolhatók? Lehet, hogy értékpapírok vagy részvények? A válasz az, hogy a kriptovaluták 

nem tekinthetők értékpapírnak, mivel az értékpapír vagyoni jogot vagy követelést 

megtestesítő okirat, illetve a jövőbeni fizetésre vonatkozó ígéret, amelynek törvényben 

meghatározott formai és tartalmi követelményeknek kell megfelelnie. Mivel a kriptovaluták 

olyan elektronikusan létrehozott digitális jelek, amelyek kizárólag a tőzsdén létrehozott 

jelenbeli befektetési értéket tükröznek és egyéb jogokat és kötelezettségeket nem határoznak 

meg, nem keletkeztetnek és nem igazolnak, nem tekinthetők érékpapírnak.20 A részvény 

fogamának sem felelnek meg, mert sem tulajdonjogot, sem egyéb jogokat sem testesítenek 

meg.  

 

7. Minek nevezzelek? 

A kriptovaluták valójában az IT szektor és a korlátlan befektetői nyereségvágy 

bizonytalan sorsú szerelemgyerekei. Másként megfogalmazva, olyan kiemelten kockázatos 

önálló kereskedési kategóriába sorolható tőzsdei termékek, amelyeknek az árfolyamát 

kizárólag a belévetett befektetői hit mozgatja, amelyre kevésbé közvetett módon hatnak a 

tőzsdei árfolyamokat meghatározó reálgazdasági folyamatok. Olyan metaforikus és 

szublimált eszköz, amelynek létrehozásában és felemelkedésében a tőzsdei kereskedelem 

lényege fogalmazódik meg. Ugyanazt a funkciót tölti be befektetések piacán, mint a 

szállodaiparban a japán kapszulás hotelek. A kriptovaluta maga a minden felesleges formai és 

tartalmi elemétől megfosztott, a befektetői célokat kendőzetlenül képviselő funkcionális 

eszköz, a pénzügyi nyereségszerzés durva jelképe. Olyan befektetési célpont, amelyről 

lehántottak minden zavaró makró és mikró ökonómiai körülményt, reálgazdasági és 

fogyasztói magatartást és várakozást.21  

                                                 
20 Bujtár Zsolt, 2018: A kriptovaluták európai és máltai szabályozásának összehasonlítása: A máltai sólyom 

szárnyalása. In: Európai Jog: Az Európai Jogakadémia Folyóirata 18.évf. 5. szám pp. 6-16.   
21 Kecskés András - Halász Vendel - Bujtár Zsolt (2019)Tőzsdeuniverzum Budapest, Magyarország : HVG-

ORAC  

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10052410
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30310884
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30310884
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10016714
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10021202
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10052410
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30700805
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Megalkották az önmagát hajánál fogva felemelő tőzsdei terméket, amelynek árfolyamát 

kizárólag a rá irányuló kereslet és kínálat, a befektetői várakozások határozzák meg, 

függetlenül minden reálgazdasági folyamattól vagy fundamentális ténytől. A termék 

létrehozói és támogatói csak magát a nyereség elérési szándékot hagyták meg, amelyet 

leválasztottak minden gazdasági és társadalmi hasznosságtól. Ez a megközelítés mód képezi a 

kriptohívők legnagyobb tévedését, mert a gazdaság és a társadalom összetettsége miatt, nincs, 

és nem is lehet, olyan termék, amely csak egy feltételezett és steril digitális térben működik és 

képes kizárni működéséből és piaci megítéléséből az őt körülvevő valóságot. A kriptovaluták 

sikertörténetének végét az állam megerősödő érdeklődése jelenti majd, amikor tudatosul a 

jogalkotókban a termék közrendre, államháztartásra és a gazdaságra gyakorolt negatív hatása. 

Ekkor válik majd világossá a kriptovaluták megalkotásának valós társadalmi és gazdasági 

célja és előnye, hogy fontos és drága kísérletként átformálta a pénzügyi kultúrát22 és 

előkészítette az utat a digitális állami vagy jegybankpénzek bevezetéséhez.23

                                                 
22 Szívós Alexander, 2020: Az adórendszer és a pénzügyi kultúra összefüggései. In: Szilovics, Csaba; Bujtár, 

Zsolt; Ferencz, Barnabás; Breszkovics, Botond; Szívós, Alexander Roland (szerk.): Gazdaság és Pénzügyek A 

21. Században II. - Konferenciakötet = Business And Economy In The 21st Century II. – Conference 

Proceedings Pécs, Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar pp. 54-56. 
23 Bujtár Zsolt, 2019: Central bank issued digital currencies: is it a solution or a problem? In: Glavanits Judit; 

Horváthy Balázs; Knapp László (szerk.): EU Business Law and Digital Revolution : Selected Studies from New 

Fields of Technology Győr, Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, pp. 71-89. 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10052410
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31641846
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31030569
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31030569
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Király Péter Bálint*: A digitális jegybankpénz bevezetésének jogi kérdései 

Absztrakt 

A digitális jegybankpénz a törvényes fizetőeszköz digitális formájaként forradalmasíthatja 

a pénzügyi politika (elsősorban a monetáris politika) területét. Napjainkban több állam 

központi bankja (pl. a Bank of England) folytat kísérleteket a digitális jegybankpénz 

bevezetésére. A digitális jegybankpénz elméletben helyettesítheti a hagyományos 

pénzforgalmi szolgáltatásokat, pl. bankszámlákat, bankbetéteket. A rendszer előnye, hogy 

csökkentené a banki finanszírozás költségeit, továbbá a monetáris politika számára is új 

utakat nyithat meg. A jelenleg a témában folyó kísérletek és kutatások azt vetítik előre, hogy a 

digitális jegybankpénz szabályozása az elkövetkezendő évek egyik legfontosabb kérdése lesz. 

Előadásomban ezeket a szabályozási kérdéseket és kihívásokat kívánom bemutatni. 

Kulcsszavak: digitális jegybankpénz; FinTech; jegybank 

1. Bevezetés 

Az elmúlt évtizedben számos, a pénzügyeink kezelését megkönnyítő innováció látott 

napvilágot, amelyeket a tudományos irodalom összefoglalóan FinTech-nek nevez. A kifejezés 

azon új technológiák gyűjtő elnevezése, amelyek a pénzügyi szolgáltatások és az informatikai 

fejlesztések aktív kapcsolatát valósítják meg, és amelyek vagy új e-szolgáltatásokként 

jelennek meg a piacon, vagy továbbfejlesztik a meglévő pénzügyi szolgáltatásokat 

számítástechnikai eszközök segítségével.1Az informatikai-technológiai fejlődés és az 

innovációk jelentős hatással vannak a pénzforgalomra. Az elmúlt évtized során megfigyelhető 

tendencia szerint a társadalom tagjai készpénz helyett egyre inkább digitális, illetve 

dematerializált, általában online is hozzáférhető számlapénz segítségével intézik 

pénzügyeiket. A FinTech körébe tartozó újítások (pl. blokkláncok, kriptovaluták, digitális 

pénztárca szolgáltatások) megjelenése, valamint a privát virtuális valuták kibocsátásának 

lehetősége (pl. a Facebook által beharangozott Libra) lépéskényszerbe hozta mind a 

kereskedelmi bankokat, mind a jegybankokat. A kereskedelmi bankok elkezdték saját 

blokklánc alapú rendszereiket fejleszteni, a világ jegybankjai pedig elkezdtek a digitális 

jegybankpénz bevezetésének lehetőségével annak hatásaival foglalkozni.  

                                                 
* Dr. Király Péter Bálint tanársegéd (Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, 

Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék) 
1 Glavanits Judit - Király Péter Bálint, 2018: A blockchain-technológia alkalmazásának jogi előkérdései: a 

fogalmi keretek pontosításának szükségessége. In: Jog-Állam-Politika. 2018/3 szám. 

https://dfk.sze.hu/addressbook/person/id/1067289/m/6844
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A digitális jegybankpénzzel foglalkozó kutatások főként azok gazdasági hatásaival 

foglalkoznak, hiszen ennek fényében dönthető el, hogy egyáltalán megéri-e az államok 

számára annak bevezetése. Az előnyök és hátrányok vizsgálatából azonban nem hagyhatók ki 

a jogi kérdések sem. Az alábbiakban a digitális jegybankpénz bemutatását követően a 

bevezetésével kapcsolatos, megoldandó jogi kérdéseket kívánom bemutatni. 

2. Mi is az a jegybankpénz? 

Pénz kibocsátásra jelenlegi pénzügyi rendszerünkben a jegybank, valamint a kereskedelmi 

bankok jogosultak. A jegybank által kibocsátott pénz az ún. definitív pénz, ami az ország 

hivatalos pénzeként végső fizetési eszközként funkcionál. A kereskedelmi bankok által 

kibocsátott pénz ezzel szemben nem definitív pénz, hanem lényegében a bank tartozása, a 

betétes jegybankpénzre vonatkozó követelése. A gyakorlatban a jegybankok és a 

kereskedelmi bankok közötti mechanizmusok révén a kereskedelmi bankok által teremtett 

pénzek egyenértékűek a jegybankpénzzel. Az állam különböző eszközökkel biztosítja, hogy a 

kereskedelmi bankok által teremtett pénz átváltható legyen jegybankpénzre. 

Megjelenési forma szerint a pénz lehet a) fizikai formában létező pénz; valamint b) nem 

fizikai, azaz digitális/dematerializált pénz. Mind a jegybank, mind a kereskedelmi bankok 

rendelkeznek mindkét formában létező pénzzel. A kereskedelmi bankok által kibocsátott pénz 

tipikus megjelenési formája a bankbetét. A kereskedelmi bankok emellett fizikai formában is 

kibocsáthatnak pénzt (pl. látra szóló betét), igaz ezek csekély mennyiségben vannak jelen a 

pénzforgalomban. Jegybankpénzzel a lakosság és a vállalkozások kizárólag készpénz 

formájában találkoznak. A technikai fejlődésnek köszönhetően ma már a jegybankok 

elméletileg nem fizikai jegybankpénzt is kibocsáthatnának a készpénz mellett, ez lenne a 

digitális jegybankpénz.  (Digitális jegybankpénz lényegében már most is létezik, hiszen a 

jegybank digitális formában kezeli a kereskedelmi bankok, az államok és nemzetközi 

szervezetek számláit. A vállalkozások és a háztartások azonban nem vezethetnek számlát a 

jegybanknál. Ennek oka, hogy a számlavezetés a számítógépek megjelenése előtt rendkívül 

munkaigényes folyamat volt, amelyre a jegybankoknak nem volt kapacitásuk az egyéb 

feladataik mellett, ezért a számlavezetési feladatok a kereskedelmi bankok kezében 

maradtak.)2 

A digitális jegybankpénznek jelenleg nincs elfogadott definíciója. A Nemzetközi Fizetések 

Bankja által adott meghatározás szerint „A digitális jegybankpénz központi banki 

                                                 
2 Szabó Gergely - Kollarik András, 2017: Mi is az a digitális jegybankpénz? https://www.mnb.hu/letoltes/szabo-

gergely-kollarik-andras-mi-is-az-a-digitalis-jegybankpenz-mnb-honlapra.pdf (2021.03.15.) 

https://www.mnb.hu/letoltes/szabo-gergely-kollarik-andras-mi-is-az-a-digitalis-jegybankpenz-mnb-honlapra.pdf
https://www.mnb.hu/letoltes/szabo-gergely-kollarik-andras-mi-is-az-a-digitalis-jegybankpenz-mnb-honlapra.pdf
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kötelezettség, egy meglévő elszámolási egységben denominálva, amely mind 

csereeszközként, mind értékőrzőként funkcionál.”3 A készpénztől abban különbözik, hogy 

nem kézzelfogható, hanem digitális formában érhető el a háztartások és a vállalatok számára. 

Az Európai Központi Bank a digitális euró, mint digitális jegybankpénz bevezetése kapcsán a 

következő definíciót használta: „a digitális euro kifejezés az eurorendszer digitális formában 

nyilvántartott kötelezettségét jelöli a készpénz és a jegybanki betétek kiegészítéseként.”4 Az 

Európai Központi Bank értelmezésében a digitális euró a lakosság - vagyis az állampolgárok 

és a nem kereskedelmi banki vállalkozások – által a lakossági tranzakciókban is használható 

digitális jegybankpénz lenne, amely lehetővé teszi, hogy a jegybank által kezelt fizetési 

rendszer ne csak a hagyományos szereplők (jellemzően kereskedelmi bankok) számára legyen 

elérhető.5 

A digitális jegybankpénz lakosság és vállalkozások számára történő bevezetése a) 

számlapénz vagy b) virtuális pénz formájában történhet. Előbbi azt jelenti, hogy minden 

háztartás és vállalkozás nyithat számlát közvetlenül a jegybanknál. Utóbbi esetben egy 

blokklánc rendszer rögzítené anonim módon a virtuális pénz forgalmát, az ügyfelek pedig 

digitális pénztárcával rendelkeznének és ebben tárolnák virtuális pénzüket. Mindkét eset 

esetén lehetősége van a jegybanknak arra, hogy pénzügyi politikai (pl. monetáris politikai) 

eszközeivel e rendszereken keresztül éljen. A számlapénz esetén ezeket az eszközöket maga a 

jegybank „manuálisan” alkalmazza, míg a virtuális pénz esetén a program, azaz a blokklánc 

automatikusan, decentralizált módon hajtja végre a szükséges pénzügyi politikai intézkedést. 

A digitális jegybankpénz akár a hagyományos pénzforgalmi szolgáltatások (pl. 

bankbetéteket) alternatíváját is jelenheti. Elméletileg lehetséges, hogy létrehozzunk egy 

központi bank által felügyelt, kezelt és működtetett fizetési platformot a digitális 

jegybankpénzben lebonyolított tranzakciók számára, amely gyakorlatilag hasonló funkciót 

töltene be, mint a kereskedelmi bankok által vezetett bankszámlák, azaz bárki létrehozhat 

bankszámlát a központi banknál, ugyanúgy ahogy azt a kereskedelmi bankoknál lehet. A 

közvetlenül a jegybanknál létrehozott lakossági számlák előnye, hogy csökkentené a banki 

finanszírozás költségeit, továbbá a monetáris politika számára is új utakat nyithat meg. Az 

                                                 
3 Bank For International Settlements, 2018: Central bank digital currencies.  

https://www.bis.org/cpmi/publ/d174.pdf (2021.03.15.) 
4 European Central Bank, 2020: Report on Digital Euro.  

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.pdf (2021.03.15.) 
5 Uo. 

https://www.bis.org/cpmi/publ/d174.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.pdf
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ügyfelek oldaláról pedig a központi banki számla alternatívát jelentene a kereskedelmi banki 

betétekhez képest. 6 

A digitális jegybankpénz bevezetése esetén továbbra is a jegybank felel annak stabilitásáért 

és vásárlóerejének fenntartásáért. A kereskedelmi bankok által kibocsátott számlapénzért 

ezzel szemben a kereskedelmi bankok felelősek azzal, hogy e tevékenységet az állam 

szigorúan szabályozza, és különböző állami szerveken keresztül felügyeli. A szabályozás és 

felügyelet ellenére is előfordulhatnak azonban olyan esetek, amikor a számlapénz veszít 

értékéből vagy a kereskedelmi bank nem képes a számlapénzt az ügyfelek igényeinek 

megfelelően jegybankpénzre (azaz készpénzre) váltani. Ilyen esetekre szolgál betétbiztosítás 

intézménye, valamint a jegybank végső hitelező funkciója.7 A bankbetét azonban csak a 

betétbiztosítás erejéig tekinthető kockázatmentes pénznek, az afölötti részt az ügyfél 

elveszítheti (pl. a kereskedelmi bank csődje esetén). A digitális jegybankpénz előnyei közé 

tartozik, hogy kockázatmentesen állna a háztartások és a vállalkozások rendelkezésére. A 

jegybankpénz esetén az ügyfél nem veszítheti el a pénzét. További előnye a digitális 

jegybankpénznek, hogy a nem fizikai pénzforgalom és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások 

biztosítása egyfajta közszolgáltatásként a kereskedelmi bankoknál kedvezőbb áron lehetne 

elérhető az ügyfelek számára.8 A digitális pénzek előnye a készpénzzel szemben, hogy 

tárolásuk egyszerűbb, olcsóbb és biztonságosabb, lehetővé teszik az online fizetéseket, 

továbbá tartásuk kamatot hozhat. Ezen tulajdonságoknak köszönhetően a készpénz aránya a 

pénzforgalomban fokozatosan csökken, és a kereskedelmi bankok által kibocsátott, nem 

fizikai pénzek válnak dominánssá. Azt láthatjuk, hogy ahogy korábban az árupénzt leváltotta 

készpénz, úgy a digitalizációnak köszönhetően a készpénzt is fokozatosan felváltja a nem 

fizikai pénz.  

A digitális jegybankpénz akkor lesz képes a készpénzhez hasonló szerepet betölteni a 

gazdaságban, ha a) olcsó (azaz a készpénzhez hasonlóan alacsony költségek mellett 

működtethető, illetve használható); b) biztonságos (a legmagasabb szintű csalásmegelőzés és 

fogyasztóvédelem biztosítása); c) kockázatmentes (az a tulajdonosokat nem terheli semmilyen 

piaci kockázat vagy a kibocsátó nemteljesítési kockázata); d) könnyen kezelhető és 

                                                 
6 Meaning, Jack (et al.), 2018: Broadening Narrow Money: Monetary Policy with a Central Bank Digital 

Currency. In: Bank of England Working Paper No. 724. https://www.bankofengland.co.uk/working-

paper/2018/broadening-narrow-money-monetary-policy-with-a-central-bank-digital-currency (2021.03.15.) 
7 European Central Bank: Report on a digital euro.   

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.pdf 
8 Szabó Gergely - Kollarik András: Mi is… i.m. 

https://www.bankofengland.co.uk/working-paper/2018/broadening-narrow-money-monetary-policy-with-a-central-bank-digital-currency
https://www.bankofengland.co.uk/working-paper/2018/broadening-narrow-money-monetary-policy-with-a-central-bank-digital-currency
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hozzáférhető (még képzetlen fogyasztók és kereskedők, valamint az alacsony jövedelemmel 

rendelkezők számára is); és e) hatékony (lehetővé teszik a gyors fizetést).9 

3. A digitális jegybankpénz jogi kihívásai  

A digitális jegybankpénz bevezetése jelentős változást eredményezne a pénzügyi rendszer 

felépítésében. Mielőtt egy állam zöld utat adna a digitális jegybankpénz rendszerének számos 

gazdasági, szociális és jogi aggályt kell megválaszolnia. E problémák közül az alábbiakban a 

jogi kihívásokat kívánom felvázolni, azzal, hogy mivel a jogi kérdések számos pontok 

kapcsolódnak a gazdasági és szociális kérdésekhez, ezért érintőlegesen azok is bemutatásra 

kerülnek. 

A digitális jegybankpénz a fent már vázolt előnyök mellett a gazdaság fehérítését is 

szolgálja (főként, ha bevezetésével párhuzamosan teljesen megszűntetjük a készpénzt). A 

digitális jegybankpénz segítségével lebonyolított tranzakciók ugyanis rögzítésre kerülnek és 

így könnyedén követhetővé válnak. Bár a rejtett gazdaság mérése meglehetősen nehéz (erre 

szolgálnak pl. a lakossági vagy vállalati kérdőíves adatfelvételek, vagy a makrogazdasági 

változók időbeli alakulásának vizsgálata) a vonatkozó irodalom 22-25% körülire teszi annak 

mértékét Magyarországon. Rejtett gazdaság alatt azon nem regisztrált gazdasági 

tevékenységeket értjük, amelyek rejtve maradnak az állam elől, de hozzájárulnak a bruttó 

hazai össztermék előállításához. Okai között szerepel többek közt az adóelkerülés, a 

munkaerőpiaci szabályozások vagy egyéb adminisztrációs előírások kikerülése.10  

A rejtett foglalkoztatás mértékének meghatározására szintén sokféle módszer létezik, 

hazánk esetén 10-17% körül becsülik a fekete és szürke foglalkoztatás arányát.11 A készpénz 

kivezetése pont azon rétegek számára lenne hátrányos, akiknek a jövedelme a rejtett (szürke 

vagy fekete) foglalkoztatásból származik. Ha ugyanis a digitális jegybankpénz által 

kifehérítenénk a gazdaságot, akkor megtörténhet, hogy a korábban feketén foglalkoztatott 

munkavállalókat a továbbiakban már nem foglalkoztatnák, vagy ha mégis, akkor alacsonyabb 

nettó bért kapnának (ez természetesen függ a vállalkozás jövedelmi helyzetétől), esetleg az 

őket foglalkoztató vállalkozás működésképtelenné válna. Márpedig pont a lakosság ezen 

csoportjának lenne a legnagyobb szüksége minden egyes forintra.  

                                                 
9 European Central Bank: Report… i.m. 7-8. o.  
10 Balog Ádám, 2014: Adóelkerülés és rejtett gazdaság Magyarországon. In: Köz-Gazdaság. IX. évfolyam. 4. 

szám. 16-30. 
11 Csomós Balázs - Kreiszné Hudák Emese, 2015: A rejtett gazdaság mértékének csökkentése Magyarországon. 

https://www.mnb.hu/letoltes/csomos-balazs-kreiszne-hudak-emese-a-rejtett-gazdasag-mertekenek-csokkentese-

magyarorszagon.pdf (2021.03.15.) 

https://www.mnb.hu/letoltes/csomos-balazs-kreiszne-hudak-emese-a-rejtett-gazdasag-mertekenek-csokkentese-magyarorszagon.pdf
https://www.mnb.hu/letoltes/csomos-balazs-kreiszne-hudak-emese-a-rejtett-gazdasag-mertekenek-csokkentese-magyarorszagon.pdf
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Mind a rejtett gazdaság, mind a rejtett foglalkoztatás jelentős adóbevétel kiesést okoz az 

államnak, „mivel a rejtett gazdaságban részt vevők nem vagy csak részben fizetnek adót és 

járulékot, ugyanakkor az állam által biztosított szolgáltatásokat igénybe veszik. A rejtett 

gazdaság méretének növekedése a kiadások csökkentését vagy adóemeléseket tehet 

szükségessé a kiadások fedezetének biztosításához. Az adóemelések egy olyan folyamatot 

indíthatnak el, ahol a gazdasági szerepelők egyre inkább a rejtett gazdaságban való részvételre 

vannak ösztönözve a növekvő adókulcsok miatt. Az adóelkerülés emellett csökkenti az 

adórendszer újraelosztási hatásának hatékonyságát, mivel azonos jövedelemszint mellett is 

eltérő adóterhelést eredményezhet.”12 Éppen ezért a rejtett gazdaság és foglalkoztatás arányát 

különböző intézkedésekkel (pl. online pénztárgépek bevezetése, elektronikus fizetés 

lehetőségének kötelező biztosítása) már eddig is igyekezett csökkenteni a jogalkotó. Ennek 

következő lépése lehet a digitális jegybankpénz bevezetése, esetlegesen a készpénz 

megszüntetésével párhuzamosan. Bevezetése esetén csökkenne a szabályosan működő 

vállalkozások versenyhátránya, azonban a lakosság szegényebb rétegeire akár negatív hatással 

is lehet ez a változás. A digitális jegybankpénznek egyenlő feltételek mellett széles körűen 

hozzáférhetőnek kell lennie a leendő felhasználók számára. Az államnak éppen ezért 

támogatnia kell azokat a társadalmi rétegeket, akiket az átállás leginkább hátrányosan 

érintene. A készpénz megszüntetése és a jegybankpénzre való teljes átállás egyelőre még 

időszerűtlennek tűnik a hazai és az európai statisztikák alapján. Az MNB statisztikáit 

vizsgálva bár az elektronikus fizetési rendszereken keresztül lebonyolított pénzforgalom évről 

évre nő, még továbbra 80% volt a készpénzzel lebonyolított tranzakciók aránya az összes 

tranzakción belül. Azoknál a fizetési helyzeteknél, ahol elérhető a kártyás fizetés is 61% volt 

a készpénzes tranzakciók számaránya.13 Az Európai Központi Bank felmérése szerint 2019 

során az Eurózóna tagállamaiban szintén növekedett a nem készpénzes tranzakciók aránya, 

azonban az összes tranzakció 73%-át továbbra is készpénz használatával bonyolították le.14 

A felhasználói oldaláról nézve az egyik legfőbb kihívás, hogy az elektronikus fizetés és így 

a digitális jegybankpénz jelentette előnyök teljes kihasználásához internet-hozzáférésre van 

szükség (pl. netbank), amely a lakosság szegényebb rétegei számára nem biztos, hogy 

elérhető. (Az Eurostat statisztikái szerint Magyarországon 2019-ben a háztartások 86%-a 

                                                 
12 Uo. 
13 Magyar Nemzeti Bank, 2021: Fizetési rendszer jelentés 2020. https://www.mnb.hu/letoltes/fizetesi-rendszer-

jelentes-2020.pdf (2021.03.15.) 
14 European Central Bank, 2020: Study on the payment attitudes of consumers in the euro area. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.spacereport202012~bb2038bbb6.en.pdf (2021.03.15.) 

https://www.mnb.hu/letoltes/fizetesi-rendszer-jelentes-2020.pdf
https://www.mnb.hu/letoltes/fizetesi-rendszer-jelentes-2020.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.spacereport202012~bb2038bbb6.en.pdf
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rendelkezett internet-hozzáféréssel.)15 További nehézséget jelenthet ehhez kapcsolódóan a 

digitális írástudatlanság kérdése, amely elsősorban az idősebb generáció tagjait érinti. 

Előfordulhat, hogy a készpénz megszüntetése és a digitális jegybankpénz bevezetése tovább 

növelné a társadalmi szakadékot a társadalom egyes csoportjai között. Az állam - többek közt 

a jog eszközével - természetesen fel tud és fel is kell, hogy lépjen ezen a társadalmi 

egyenlőtlenségek enyhítése és megszüntetése érdekében a digitális jegybankpénz bevezetése 

esetén. 

A digitális jegybankpénz bevezetése befolyásolhatja a kereskedelmi bankok funkcióját (pl. 

pénzügyi közvetítő szerepük megkérdőjelezésével), növelné a finanszírozási költségeiket 

(különösen stresszhelyzetekben), és ennek következtében a banki hitelek kamatlábát, ami 

potenciálisan csökkentheti a banki hitelek mennyiségét a gazdaságban. Ez a folyamat 

magasabb költségeket eredményezhet a hitelfelvevők számára, ami akadályozhatja a gazdaság 

növekedését. Sőt, ha a hagyományos üzleti modelljük sérül, a kereskedelmi bankok 

dönthetnek úgy, hogy nagyobb kockázatokat vállalnak a magasabb hozam megszerzése 

érdekében, a jövedelmezőség csökkenésének ellensúlyozására. Ezenkívül, ha a kereskedelmi 

bankok szerepe csökkenne a betétgyűjtésben, akkor kevesebb információval rendelkeznének 

az ügyfelekről, ami negatív hatással lehet a kockázatértékelési képességükre.  

Válsághelyzetben a fogyasztók kereskedelmi bankokba vetett bizalma csökken. Ebben a 

helyzetben előfordulhat, hogy az ügyfelek úgy ítélik meg, a pénzük nagyobb biztonságban 

lenne a jegybanknál digitális jegybankpénz formájában, mint a kereskedelmi bankoknál 

bankbetét formájában. Ez növelheti a bankpánik valószínűségét és súlyosságát, veszélyeztetve 

a pénzügy közvetítőrendszer stabilitást. Ezenkívül a digitális jegybankpénz hatással lenne a 

jegybank monetáris politikájának transzmissziós folyamataira, növelné az állam sokkoknak 

való kitettségét és kihívásokat okozhat a nemzetközi pénzügyi piacokon a nagyobb 

tőkeáramlás miatt.  

A fentieket figyelembe véve a jogalkotónak meg kell fontolnia, hogy lehetővé tegye-e a 

fogyasztók számára, hogy közvetlenül hozzáférjenek a digitális jegybankpénzhez, vagy csak 

közvetve közvetítők útján juthassanak hozzá, valamint, hogy az egyes felhasználók 

korlátozott vagy korlátlan mennyiségben birtokolhatnak és használhatnak digitális 

jegybankpénzt. Ahhoz, hogy a digitális jegybankpénz működőképes legyen, kellően vonzó 

fizetési eszköznek kell lennie, de közben el kell kerülni a bankbetétektől a digitális 

                                                 
15 Eurostat, 2019: Internet-hozzáférés a háztartásokban 2014 és 2019. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Digital_economy_and_society_statistics_-_households_and_individuals/hu 

(2021.03.15.) 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Digital_economy_and_society_statistics_-_households_and_individuals/hu
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Digital_economy_and_society_statistics_-_households_and_individuals/hu
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jegybankpénz felé történő nagymértékű elmozdulás kockázatát, valamint azt, hogy a lakosság 

és a vállalkozók befektetésként tekintsenek rá, mivel akkor a digitális jegybankpénz aláásná a 

jegybank pénzügyi stabilitási céljait.16 

Szintén a pénzügyi közvetítőrendszerhez kapcsolódó kérdés a kereskedelmi bankok 

„kapuőr” szerepe a bűncselekmények (pl. terrorizmus finanszírozása, pénzmosás) kapcsán. A 

jelenleg hatályos jogszabályok a kereskedelmi bankok feladatává teszik, hogy megtegyék a 

szükséges intézkedéseket az illegális tevékenységek megakadályozása, illetve felderítése 

érdekében, pl. meg kell győződniük az ügyfeleik valódi személyazonosságáról (know-your-

customer szabályok), ki kell alakítaniuk a szükséges monitoring rendszereket, amelyekkel 

vizsgálni tudják a pénzmozgásokat, és ki tudják szűrni azokat a tranzakciókat, amelyeknél 

felmerül a pénzmosás vagy egyéb bűncselekmény gyanúja.17 Az AML/CFT keretrendszer 

digitális jegybankpénzre történő alkalmazásával megakadályozhatóvá válik, hogy az illegális 

pénzek ellenőrizhetetlenül áramoljanak a jegybank által üzemeltetett pénzügyi közvetítő 

hálózaton.  

Szintén kihívást jelent az adatvédelem kérdése. A jegybankoknak úgy kell bevezetniük a 

digitális jegybankpénzt és a hozzájuk kapcsolódó informatikai rendszereket, hogy közben 

megfelelnek a biztonsági és adatvédelmi szempontoknak is. Bizonyos aggályok merülhetnek 

fel azzal kapcsolatban, hogy saját központi pénznemük bevezetésével a központi bankok 

személyes információkat szerezhetnek az ügyfelekről, azonban azt is fontos megjegyezni, 

hogy a magánszféra által kibocsátott fizetési eszközök (például a kriptovaluták és az azok 

tárolására szolgáló virtuális pénztárcák) esetében az érzékeny információk megszerzésével 

járó kockázat még hangsúlyosabb lenne. A digitális jegybankpénz jegybank által történő 

kibocsátásnak előnye éppen az, hogy a lakosság és a vállalkozások sokkal jobban bíznak a 

jegybankban és az általa kibocsátott fizetőeszközben, mint a kereskedelmi bankokban, vagy 

magánkézben lévő vállalkozásokban.  

Mint minden számítógépes rendszer esetén, úgy a digitális jegybankpénz kapcsán is 

felmerülnek kiberbiztonsági kockázatok, amik elrettenthetik a potenciális felhasználókat. 

Természetesen a készpénz esetén is vannak bizonyos biztonsági kockázatok (pl. hamisítás), 

de ezek csupán a forgalomban lévő pénzmennyiség kis szeletét érintik és a pénzrendszer 

működésének egészét kevéssé veszélyeztetik. Ezzel szemben a digitális jegypénz esetén egy 

                                                 
16 European Central Bank: Report… i.m. 16-17.o. 
17 Király Péter Bálint, 2019: A terrorizmus finanszírozásának új eszközei: A blokkláncok és a kriptovaluták. In: 

Bartkó Róbert (szerk.): A terrorizmus elleni küzdelem aktuális kérdései a XXI. században. Budapest, Gondolat 

Kiadó, 151-165. o. https://dfk-online.sze.hu/images/egyedi/terrorizmus%20k%C3%B6tet/Bartko_Terrorizmu 

s_nyomdanak.pdf (2021.03.15.) 

https://dfk-online.sze.hu/images/egyedi/terrorizmus%20k%C3%B6tet/Bartko_Terrorizmu%20s_nyomdanak.pdf
https://dfk-online.sze.hu/images/egyedi/terrorizmus%20k%C3%B6tet/Bartko_Terrorizmu%20s_nyomdanak.pdf


 

42 

 

kibertámadás a teljes pénzforgalmi rendszer összeomlásával és/vagy a felhasználók adatainak 

illetéktelen kezekbe kerülésével fenyeget. Egy ilyen esemény bekövetkezése megingathatja a 

lakosság és a vállalkozások jegybankba vetett bizalmát. A magánvállalkozások által sokszor 

szabályozatlan keretek között működtetett Fintech megoldásokhoz viszonyítva viszont a 

digitális jegybankpénz összességében mérsékelheti a kiberbiztonsági kockázatokat a jegybank 

bevonása által a rendszer működtetésébe. A digitális jegybankpénz iránti bizalom 

megteremtése - mint a pénz bármely más formája esetén is - intézkedéseket igényel a 

jegybank részéről. Már a kezdetektől fogva meg kell teremteni azt a környezetet, amely 

biztosítja, hogy a lakosság megbízik benne, és ez a bizalom idővel fenn is marad (ez többek 

közt megfelelő tervezést és kommunikációt igényel). A digitális jegybankpénznek rendkívül 

ellenállónak kell lennie a kiberfenyegetésekkel szemben, és képesnek kell lennie arra, hogy 

magas szintű védelmet nyújtson a pénzügyi ökoszisztémának a kibertámadások ellen. Sikeres 

támadások esetén a helyreállítási időnek rövidnek, az adatok integritásának pedig védettnek 

kell lennie.18 A pénzügyi rendszer rezisztenciájának növelése érdekében a digitális 

jegybankpénz - kezdetben legalábbis biztosan – a hagyományos fizetőeszközökkel 

(számlapénz, készpénz) párhuzamosan lenne jelen a gazdaságban. (A digitális euró 

bevezetése kapcsán az Európai Központi Bank is ezt a megoldást támogatja.)  

Szintén kérdésként merül fel, hogy a digitális jegybankpénz jogi szempontból is pénznek 

minősül-e. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról 2009. évi LXXXV. törvény értelmező 

rendelkezései szerint pénznek a bankjegyek és érmék, valamint a számlapénz, és az 

elektronikus pénz minősül.19 

Hazánkban a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban 

MNB törvény) mondja ki, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) jogosult 

Magyarország hivatalos pénznemében bankjegy- és érmekibocsátásra. A bankjegyek és érmék 

kibocsátását, címletét és külső jegyeit, valamint bevonását az MNB elnöke rendeletben 

szabályozza.20 A digitális jegybankpénz nem felel meg ezeknek a feltételeknek, így nem 

tekinthető se bankjegyeknek, se érméknek. 

A számlapénznek nincs konkrét jogszabályi fogalma. A számlapénz a fizetési-, és 

folyószámlákhoz kapcsolódó pénz, a bankszámlák közötti kapcsolatokban használt fizetési és 

elszámolási eszköz. A számlapénz közgazdasági szempontból pénznek minősül, jogi 

értelemben pedig a számlatulajdonos bankkal szembeni követelését testesíti meg, illetve 

                                                 
18 European Central Bank: Report… i.m. 7-8.o. 
19 2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról 2. § 19. pont 
20 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról 4. § (2) bek. 
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annak bank általi elismerését fejezi ki, és amely e tulajdonságainak köszönhetően a 

pénzfunkciók betöltésére alkalmas vagyontárggyá vált.21  Mivel a számlapénzek nincs 

jogszabályban meghatározott definíciója, ezért ebbe a kategóriába beletartozhatnának a 

digitális jegybankpénzek is, hiszen ezek is a számlavezetővel (esetünkben a jegybankkal) 

szembeni követelést testesítenek meg. A probléma ezzel az elméleti levezetéssel az, hogy a 

szakirodalmi definíciók a kereskedelmi banki tevékenységekhez kapcsolódóan határozzák 

meg a számlapénzt, nem pedig a jegybanki tevékenység vonatkozásában. 

Elektronikus pénz az elektronikus pénz kibocsátójával szembeni követelés által 

megtestesített, elektronikusan tárolt - ideértve a mágneses tárolást is - összeg, amelyet 

pénzeszköz átvétele ellenében bocsátanak ki a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 

törvényben meghatározott fizetési műveletek teljesítése céljából, és amelyet az elektronikus 

pénz kibocsátóján kívül más természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági 

társaság és egyéni vállalkozó is elfogad. Az elektronikus pénz lényegében egy törvényes 

fizetőeszköz digitális megtestesítője, azaz valamely törvényes fizetőeszközben denominált 

értéket képvisel és közvetít elektronikus úton.22  Tehát a digitális jegybankpénz tehát akkor 

minősülhet elektronikus pénznek, ha valamely törvényes fizetőeszközben denominált értéket 

testesítenek meg. A kérdés tehát, hogy a digitális jegybankpénz törvényes fizetőeszköznek 

minősül-e?  

Az a vagyontárgy lesz törvényes fizetőeszköz az adott államban, amelyet az állam 

jogszabályban annak nyilvánít. Ahogy fentebb kifejtésre került az MNB jogosult 

Magyarország hivatalos pénznemében bankjegy- és érmekibocsátásra, amelyek Magyarország 

törvényes fizetőeszközének minősülnek.23  Az Alaptörvény értelmében Magyarország 

hivatalos pénzneme a forint.24 A fentiek alapján tehát a pénzként funkcionáló vagyontárgy 

csak akkor minősülhet magyar törvényes fizetőeszköznek, ha annak névértéke forintban kerül 

megjelölésre. Ha feltételezzük, hogy az MNB forintban határozza meg az általa kibocsátott 

digitális jegybankpénz névértékét akkor azt tekinthetjük elektronikus pénznek. 

4. Összegzés 

A jelenleg hatályos szabályok szerint a hazánkban a jegybank csupán a kereskedelmi 

bankok számláit kezeli (ezért is szokták a jegybankot a bankok bankjának nevezni), a 

                                                 
21 Gárdos István, 2016: A pénz fogalma. In: Polgári Jog. 2016/1 szám. 
22 Financial Action Task Force, 2014: Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks. 

https://bit.ly/3cY0hxM (2021.03.15.) 
23 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról 4. § (2) bek. 
24 Alaptörvény K) cikk 

https://bit.ly/3cY0hxM
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lakosság és a vállalkozások azonban nem nyithatnak közvetlenül a jegybanknál számlát, 

illetve nem rendelkezhetnek jegybankpénzzel. A lakosság és vállalkozások csak a 

kereskedelmi bankok által kezelt és nyilvántartott bankbetétek formájában tarthatnak 

számlapénzt. A technológiai fejlődés mára azonban lehetővé tette, hogy a jegybank akár nagy 

mennyiségű számlát kezeljen, illetve digitális jegybankpénzt vezessen be, mindezt úgy, hogy 

a többi jegybanki feladatát is képes ezzel párhuzamosan ellátni.25 

A digitális jegybankpénz egy további módját jelentené a pénzkibocsátásnak, nem pedig 

egy teljesen új fizetőeszköz bevezetését. Mindez azt jelenti, hogy a digitális forintnak a forint 

egyéb formáival, például készpénzzel, jegybanki tartalékokkal és kereskedelmi 

bankbetétekkel egyenértékűen átválthatónak kell lennie. A digitális jegybankpénz az azt 

kibocsátó jegybank felelőssége lenne és mindig a jegybank teljes ellenőrzése alatt állna, ezért 

definíció szerint kockázatmentes jegybankpénz lenne. Bevezetése esetén különös figyelmet 

kell fordítani arra, hogy ne okozzon indokolatlan pénzügyi kockázatokat a pénzrendszer 

számára. A jegybank által bevezetett digitális pénz lehetőség nem szabad, hogy visszaszorítsa 

vagy egyenesen kiszorítsa a kereskedelmi bankokat a digitális fizetések piacáról, illetve 

visszatartsa őket a további innovatív megoldások bevezetésétől. Emellett megfontolandó, 

hogy lehetőséget biztosítsanak az államok a felügyelt magánközvetítők számára szakértelmük 

felhasználására és a fizetési szolgáltatások nyújtásában való részvételre. 26 

A digitális jegybankpénz bevezetése előtt számos gazdasági és szociális megfontolást kell 

figyelembe venniük az államoknak, különösképpen amennyiben a lakosság számára 

közvetlenül hozzáférést szeretnének hozzá biztosítani. Ennek alapját pedig mindenekelőtt egy 

következetes és kiszámítható jogszabályi háttér megteremtésével érhetjük el. 

                                                 
25 Szabó Gergely - Kollarik András: Mi is… i.m. 
26 European Central Bank: Report… i.m. 7-8.o. 
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Hám Balázs* - Szarvas Szilárd** – Szarvas Áron***: Pénzügyi vadnyugat - kriptopénzek 

és a pénzmosás kapcsolata 

Absztrakt 

A technológia robbanásszerű fejlődése a kriptopénzek megjelenésével összefonódva új utat 

nyitott meg az egyes bűnelkövetési alakzatok előtt. A pénzmosás az elmúlt évtizedekben 

önmagában is kiemelkedő problémát jelentett mind az egyéni elkövetési esetek, mind pedig a 

szervezett bűnözés körében megvalósuló bűncselekmények terén, azonban az 

infokommunikációs eszközök térhódításának köszönhetően olyan lehetőségek nyíltak meg, 

melyek a jelenlegi európai és hazai hatósági ismeretek és kompetenciák birtokában embert 

próbáló feladat elé állítják a bűnüldöző szerveket. 

A kriptopénzek helyzete a naprakész szabályozás hiányában úgy tűnhet, hogy tág teret ad a 

pénzmosási lehetőségeknek. Ugyanakkor láthatjuk azt is, hogy adekvát és időszerű 

szabályozással ezek többsége visszaszorítható. Kitérünk arra a fontos tényezőre, hogy a 

kriptopénzek többsége nem biztosít teljes anonimitást a felhasználói számára, így a tévhittel 

ellentétben a hatóságok helyzete kevésbé reménytelen, az elkövetők pedig jelentős szaktudás 

és kockázatvállalás kombinációjával tudnak csak előttük járni. 

Jelen tanulmány azt hivatott bemutatni, hogy az Európai Unió, illetve Magyarország 

hatályos jogszabályai hogyan próbálnak gátat szabni a kriptopénzeket felhasználva elkövetett 

pénzmosásnak. Ezen túlmenően azt kutatjuk, hogy lehetséges-e a vonatkozó jogszabályok 

megkerülésével az ügyfélátvilágítás, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni 

szabályrendszer és a kétlépcsős azonosítás ellenére a hatóságok látóköréből kikerülni? 

Kulcsszavak: kriptopénz, bitcoin, pénzmosás, anonimitás, AMLD 

1. A kriptopénzek és a pénzmosás jelentősége és szabályozása 

1.1. A kriptopénzmosás jelentősége globális szinten 

Az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatalának becslése alapján a 

pénzmosás volumene a világ éves GDP értékének 2-5%-át teszi ki, ami átszámítva 800 

milliárd USD-től 2 trillió USD-ig tartó sávot indikál.1 A Chainalysis által készített 2020-as 

évre vonatkozó jelentésben a törvénysértő forrásokból származó kriptovaluták forgalmát 

                                                 
* dr. Hám Balázs jogász, közgazdász 
** Szarvas Szilárd Eurotoll Central Europe Zrt., kockázati elemző 
***dr. Szarvas Áron, jogász 
1 United Nations, Office on Drugs and Crime: Money Laundering. (https://www.unodc.org/unodc/en/money-

laundering/overview.html), (2021.03.08.) 
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valamivel több, mint 10 milliárd USD-re becsülik, ami egyébként a kriptopiac 

összforgalmának 0,34%-át jelenti.2 A kriptovalutákkal elkövetett pénzügyi bűncselekmények 

ebben a tekintetben eltörpülnek a globális mértékekhez képest.3 

Ami inkább a jelentőségét adja a témának, az a terület újszerűsége, és a korábbiakban 

viszonylag könnyen kijátszható hatósági felügyelet (illetve annak hiánya), vagyis adekvát 

szabályozás és hatósági szakértők nélkül nem volt nehéz kriptopénzen keresztül átmosni a 

törvénytelen módon megszerzett javakat. Ennek az új módszernek a megjelenése és fejlődési 

görbéje egyértelműen rámutatott a hatóságok számára: lépni kell. 

Különböző szervezetek, államok, vagy államközösségek néha összehangoltan, máskor 

saját utat járva válaszoltak a kriptovaluták felhasználásával elkövetett törvénysértésekre. Ezek 

a válaszok az Egyesült Államokban a Szövetségi Igazságügyi Minisztérium (DOJ) 

kiberbűnözési egységének (Cyber-Digital Task Force) vezetésével a legtöbb hárombetűs 

szervvel (SEC, IRS, FBI, HSI, IRS) együttműködve érkeztek,4 míg az EU-ban preventív 

megoldási oldalról az ügyfél-átvilágítási keretrendszerek (KYC/AML) felülvizsgálata és 

megerősítése volt fókuszban, reaktív oldalról pedig EUROPOL különböző projektjei 

göngyölítettek fel a jelentős bűncselekményeket.5 

1.2. Nevezhetjük pénznek a kriptopénzt? 

A rövid válasz: igen. A kriptopénzek “nem minősülnek sem fizetőeszköznek, sem 

elektronikus pénznek,6 sem pénzügyi eszköznek, sem pedig készpénz helyettesítő 

eszköznek.”7 A kriptopénz olyan digitális pénzügyi eszköz,8 amely dematerializált és digitális 

                                                 
2 Kim Grauer - Henry Updegrave: The 2021 Crypto Crime Report. (go.chainalysis.com/2021-Crypto-Crime-

Report.html.), (2021.03.08.) 
3 Itt viszont figyelembe kell venni, hogy a szakértői becslések is csak olyan adatokkal tudnak dolgozni, amelyek 

már beazonosított bűncselekményekre vonatkoznak, azokat a számokat nem tartalmazza, amelyeknek a 

pénzmosási folyamata még nem került a nyomozók látókörébe. 
4 United States Department of Justice Office of the Deputy Attorney General Cyber-Digital Task Force, 2020: 

Cryptocurrency: An Enforcement Framework. Washington, D.C., United States Department of Justice. 
5 Project Titanium: Tools for the Investigation of Transactions in Underground Markets. (https://www.titanium-

project.eu/), (2021.03.08.)  
6 A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (Pft.) szerint a “pénz: bankjegy, 

érme, számlapénz, és az elektronikus pénz”.  

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 6.§. (1) 16. pontja 

szerint az elektronikus pénz “az elektronikus pénz kibocsátójával szembeni követelés által megtestesített, 

elektronikusan tárolt - ideértve a mágneses tárolást is - összeg, amelyet pénzeszköz átvétele ellenében 

bocsátanak ki a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott fizetési műveletek 

teljesítése céljából, és amelyet az elektronikus pénz kibocsátóján kívül más természetes és jogi személy, jogi 

személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni vállalkozó is elfogad, ide nem értve a (4) bekezdés k) pontja 

szerinti eszközön tárolt vagy l) pontjában rögzített fizetési műveletre használt értéket”. 
7 Varsányi Károly: A Pénzügyminisztérium válasza a kriptovaluták szabályozásával kapcsolatban. 

(https://fintechzone.hu/a-penzugyminiszterium-valasza-a-kriptovalutak-szabalyozasaval-kapcsolatban/), 

(2021.03.08.) 
8 A Hpt. 6.§. (1) 11/a szerinti digitális tartalom fogalmi köre. 
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formában létezik, ezen belül a kriptopénz kripto eszköz.9 A kripto eszközök lehetnek 

kriptopénzek (pl. Bitcoin, Ether), de lehetnek ezen túlmenően infrastruktúrát biztosító 

eszközök (pl. Ethereum10), vagy szolgáltatást nyújtó eszközök (pl. Augur).11 Ezeknek a 

tokenizált értékhordozóknak a legnépszerűbb kereskedelmi és tárcaüzemeltetési célú központi 

(centrális) szolgáltatói például a Binance vagy a Coinbase, amelyek kényelmesen és könnyen 

elérhetővé teszik a felhasználók számára a kriptopiac nyújtotta lehetőségeket. 

Gyakori jelenség, hogy amikor a kriptopénz témájával találkozunk, akkor szinte 

felcserélhető fogalomként használják a bitcoinnal. Habár a köztudatba valóban a Bitcoin 

blokklánc robbant be, mint de facto kriptovaluta rendszer, de ez a múltban sem volt igaz12 és 

jelenleg sem állja meg a helyét, ezen felül pedig erősen félrevezető tud lenni. Ugyanakkor 

tagadhatatlan, hogy a Bitcoin a legnépszerűbb kriptoeszköz, a cikk írásának időpontjában a 

teljes kriptopiac 61,11%-át teszi ki, és a tiltott pénzügyletek esetében is a Bitcoin az elkövetők 

kedvelt eszköze – legalábbis azokban az esetekben, amelyekre a hatóságok fényt tudnak 

deríteni. A szakirodalmak sok helyen kriptovalutának nevezik a kriptopénzeket, viszont a 

pénz több funkciójának betöltése miatt a kriptopénz megnevezés a pontosabb.13 A 

továbbiakban kriptovaluta alatt csak egy meghatározott típusú kriptopénzt (pl. Bitcoin, Ether) 

értünk, míg összességében a kriptovalutákat kriptopénzként említjük. 

A kriptopénzeknél megtalálhatjuk a pénz több funkcióját, mint: csereeszköz-, elszámolási 

eszköz-, értékőrző funkciókat,14 de alkalmas lehetne a kriptopénz a világpénz, vagyontartás és 

hitelpénz15 funkciók betöltésére is. Az elektronikus pénz - más néven bankszámlapénz - 

értékét az határozza meg, hogy bármikor átváltható készpénzre16 (csereeszköz funkció), így a 

bank felé bankpasszívaként követelést testesít meg17 (hitel funkció). Ugyanabba a csoportba 

                                                 
9  Nagy Zoltán, 2019: A kriptopénzek helye és szerepe a pénzügyi rendszerben. In: Miskolci Jogi Szemle, 14. 

évfolyam, 2. szám, pp. 5.-14., 10. 
10 Az Ethereum kriptopénznek minősül, de vannak egyéb funkciói, amely alapján túlmutat a pénz fogalmán. 
11 Gábor Tamás - Kiss Gábor Dávid, 2018: Bevezetés a kriptovaluták világába. In: Gazdaság és Pénzügy. 5. 

évfolyam, 1. szám, pp. 31.-32. 
12 Nick Szabo: Bit Gold. (https://nakamotoinstitute.org/bit-gold/), (2021.03.08.) Nick Szabo projektje már a 

Bitcoin whitepaper publikálása előtt életre kelt.  
13 Győrfi András - Léderer András - Paluska Ferenc - Pataki Gábor - Trinh An Tuan, 2019: Kriptopénz ABC. 

Budapest, HVG Kiadó Zrt., p. 37. A valuta kifejezés a pénzzel ellentétben a materalizálódott pénzre utal 

amellett, hogy egy külföldi ország hivatalos fizetőeszközének a megnevezése. Mivel a kriptopénzek nem öltenek 

materiális formát és egyik ország sem jegyzi törvényes fizetőeszközeként: sokkal jobb a kriptopénz kifejezés. 

Fontos, hogy a pénz funkciói nem feltétlen jelennek meg teljeskörűen, viszont a technikai képességek 

megvannak erre. 
14 Paul A. Samuelson - William D. Nordhaus, 2012: Közgazdaságtan. Budapest, Akadémiai Kiadó, p. 416.  
15 Olga Kharif: Flash Loans Are Providing Instant Cash to Crypto Speculators. 

(https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-07/flash-loans-are-providing-instant-cash-to-crypto-

speculators), (2021.02.13.) Példa lehet erre, hogy több “fedezet nélküli bank” gyorskölcsönt ad. 
16 Nagy Zoltán, 2019: A kriptopénzek helye és szerepe a pénzügyi rendszerben. i.m. p. 9. 
17 Száz János, 1991: Hitel, pénz, tőke - A hitelpénz és a pénztőke idődimenziója. Budapest, Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, pp. 14.-33. 
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tartozik a kriptopénz, mint az elektronikus pénz (digitális pénzügyi eszközök), de mégsem 

egyezik vele: a kriptopénz nem testesít meg követelést készpénz konverzióra, viszont 

bármikor átváltható elektronikus pénzre, mint csereeszköz. Azért nem lehet közvetlenül 

készpénzre cserélni, mert a kriptopénzeknek nincs jegybankja, nincs mögötte készpénz. A 

kriptopénz18 tehát egy olyan, fejlesztők által kibocsátott, kriptografált és decentralizált,19 

tranzakciók lebonyolítására alkalmas digitális pénzügyi eszköz, amely általános értékmérő és 

csereeszköz szerepet egyaránt betölt.20 

1.3. A kriptopénzekkel való pénzmosás Európai Uniós szabályozása 

A számítógépes bűnözés mélyre nyúló gyökerei a kezdetektől fogva szorosan 

összefonódtak a technológiai fejlődés nyomán létrejött újabb és újabb eszközökkel. Az 

internet megjelenése nem a kezdete volt a kiberbűnözésnek, hanem pusztán táptalajként adott 

teret annak, hogy a hivatástól eltérő módon való alkalmazással törvénytelen célok elérésére 

használhassák fel a virtuális világ által kínált lehetőségeket. Az első komolyabb világszintű 

szabályozás az Egyesült Nemzetek Szervezetének tanulmánya volt, amely kezdetleges módon 

ugyan, de felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben nem sürgetik globális szinten a 

probléma megoldását, abban az esetben jelentős mértékben várható az online térben elkövetett 

bűncselekmények elkövetésének növekedése.21  

A nemzeteken átívelő közös fellépés szükségét megérezve az európai térségben 2001. 

november 23. napján történt meg az első közös fellépés, amikor az Európa Tanács döntése 

nyomán Budapesten aláírásra került a Convention on Cybercrime, amely nem csak regionális 

szinten volt meghatározó, hanem nemzetközileg is, hiszen számos Európai Unión, illetve 

Európán kívüli állam is csatlakozott hozzá. Magyarország 2004. december 4. napján 

ratifikálta, így tartalma a hazai jogrend részévé vált.22  

Az Európai Unió az egységes, külső szereplők felé történő megjelenése nem csak a 

protokolláris kapcsolatokban mutatkozott meg az elmúlt évtizedek során, hanem komoly 

törekvések zajlottak - és zajlanak napjainkban is - olyan jogharmonizációs folyamatok 

                                                 
18 Meghatározó fogalmat találhatunk a Pmt. 3.§ 47. pontjában is a kriptopénzre, mint virtuális fizetőeszközre: 

“digitális értékmegjelenítés, amelyet nem központi bank vagy közigazgatási szerv bocsát ki, illetve garantál; nem 

rendelkezik törvényes fizetőeszköz jogi státuszával; elektronikusan tárolható, csereértékként elfogadott, így 

különösen elektronikusan átadható, illetve elektronikus kereskedésre alkalmas.” 
19 Glavanits Judit - Király Péter Bálint, 2018: A blockchain-technológia alkalmazásának jogi előkérdései: a 

fogalmi keretek pontosításának szükségessége. In: Jog Állam Politika: Jog- és Politikatudományi Folyóirat. 10. 

évfolyam, 3. szám, pp. 173-183. 
20 Győrfi András - Léderer András - Paluska Ferenc - Pataki Gábor - Trinh An Tuan, 2019: Kriptopénz ABC. 

i.m. pp. 57.-64. 
21 UN. Centre for Social Development and Humanitarian Affairs, 1994: UN Manual on the Prevention and 

Control of Computer-Related Crime. In: International review of criminal policy. 43-44. szám. 
22 Council of Europe: Details of Treaty No.185 - Convention on Cybercrime. 

(https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185), (2021.03.08.) 
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egységesítésére, amelyek minimálisra csökkenthetik az Unió integritásának sérülését. Az 

egyik legfontosabb platformja ezen a küzdelmeknek a bűnüldözésnek az a formája, amely 

országhatárokon és kontinenseken átívelő bűncselekmények feltárása révén kívánja megóvni 

a közrendet, valamint a tagállamok belső működését. A közös szabályok és 

fogalommeghatározások során fontos állomás volt az az információs rendszerek elleni 

támadásokról szóló 2005/222/IB kerethatározat elfogadása,23 amelyet kiterjesztett és 

aktualizált fogalommeghatározással a 2013/40/EU irányelv váltott fel.24 

Az információs rendszerek lehetőséget kínáltak arra, hogy a gazdasági életet teljesen 

megreformálva teljesen új kontextusba helyezve határozzák meg a pénzügyi tranzakciók 

fogalmát. Nem csak a készpénzhasználat csökkent jelentősen, hanem a teljeskörű 

szabályozatlanságot kihasználva az illegális tevékenységből származó pénzeszközök 

pénzintézeti tranzakciókon keresztüli “tisztára mosása” kapott egy olyan lendületet, amely 

komoly kihívások elé állította a jogalkotókat mind európai, mind hazai szinten. 1989-ben 

került létrehozásra a Pénzügyi Akciócsoport (Financial Action Task Force – FATF)25 

elnevezésű kormányközi szervezet, amely elsődlegesen feltárja és azonosítja azokat a 

kockázati elemeket, amelyek potenciállal bírnak a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása 

vonatkozásában és ehhez kapcsolódóan ajánlásokat fogalmaz meg,26 valamint akcióterv 

elkészítésére figyelmezteti azon országokat, akik fenyegetettek lehetnek.27 A Pénzügyi 

Akciócsoport ajánlásai mind az öt, alább bemutatásra kerülő irányelv vonatkozásában 

meghatározó szerepet töltöttek és töltenek be.   

A 91/308/EGK irányelv (Anti-Money Laundering Directive, továbbiakban: AMLD) a 

pénzügyi rendszerek pénzmosás céljára való felhasználásának megelőzéséről28 volt az első 

uniós szintű irányelv, amely lefektette a szervezett bűnözés elleni egységes fellépést a 

pénzmosás megakadályozása terén. A második, 2001/97/EK irányelv29 a tárgyi hatály 

bővítése révén kiterjesztette azt. Míg az első irányelv esetében elsődlegesen a kábítószer-

                                                 
23 A Tanács 2005/222/IB kerethatározata (2005. február 24.) az információs rendszerek elleni támadásokról. 
24 Az Európai Parlament és a Tanács 2013/40/EU irányelve az információs rendszerek elleni támadásokról és a 

2005/222/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról.  
25 Papp Zsófia, 2006: Az Európai Unió pénzmosás elleni első és második irányelvének és FATF ajánlásainak 

eltérő rendelkezései. In: Iustum Aequum Salutare. 2. évfolyam, 1–2. szám, p. 230. 
26 Pintér Beatrix, 2013: A pénzmosás elleni küzdelem nemzetközi szervezetei. In: Debreceni Jogi Műhely. 10. 

évfolyam 2. szám, pp. 44-53.  
27 Magyar Nemzeti Bank: Pénzügyi akciócsoport (FATF).  

(https://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/penzmosas-ellen/korlatozo-intezkedesek-szankciok/penzugyi-

akciocsoport-fatf), (2021.02.27.) 
28 A Tanács irányelve (1991. június 10.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás céljára való felhasználásának 

megelőzéséről (91/308/EGK). 
29 Az Európai Parlament és a Tanács 2001/97/EK irányelve (2001. december 4.) a Tanács a pénzügyi rendszerek 

pénzmosás céljára való felhasználásáról szóló 91/308/EGK irányelvének módosításáról. 



 

50 

 

bűncselekmények csoportjába tartozó cselekmények voltak irányadóak, addig a második 

irányelv kiterjesztve értelmezve más bűncselekményeket is az alapcselekmények közé sorolt, 

mint például korrupciós cselekmények vagy bűnszervezetben való részvétel.30  2005. 

októberében megalkotásra került a 2005/60/EK31 számú harmadik irányelv, amely nevesítette 

a terrorizmus finanszírozását,32 mint elkövetési cselekményt. A negyedik irányelv a korábbi 

hármat részben felváltva, részben pedig kiegészítve 2015 májusában került elfogadásra és 

2015/849/EU számmal került közzétételre.33 Mind a négy irányelv vonatkozásában 

megállapítható, hogy a deliktumok felderítése nyomán alkalmazandó hátrányos 

jogkövetkezmények szabályozása tagállami hatáskörben maradt. A bűncselekményi kör 

kiterjesztésén kívül a negyedik irányelv nagy újítása volt, hogy a “közvetlen és közvetett 

adózáshoz kapcsolódó adóbűncselekményeket”34 is a szabályozási körébe vonta. 

Az Európai Unió szintjén komoly előrelépés a kriptopénzek tekintetében a pénzmosás és 

terrorizmus finanszírozásának megakadályozását illetően 2015-ben történt, amikor a Tanács 

felkérte az Európai Bizottságot annak megvizsgálására, hogy miként lehetne szabályozni - és 

a meglévő szabályokat szigorítani - a virtuális fizetőeszközök és a név nélküli fizetési 

mechanizmusok ellenőrzését.35 2016-ban a Bizottság egy cselekvési terv formájában 

fogalmazta meg azt a két fő célkitűzést, amely mentén a jövőbeni egységes és tagállami 

jogalkotási folyamatok irányát kívánta meghatározni: 

a) “Hogyan lehet hatékonyabban felderíteni és megakadályozni a terrorista 

szervezeteket és támogatóikat abban, hogy pénzeszközöket és egyéb eszközöket 

mozgassanak; és biztosítani, hogy a pénzügyi mozgások ahol csak lehetséges, 

                                                 
30 Szendrei Ferenc, 2018: A szervezett bűnözés gazdasági háttere és a pénzmosás. In: Magyar Rendészet. 5. 

szám, p. 81.  
31 Az Európai Unió Hivatalos Lapja: Az Európai Parlament és a Tanács 2005/60/EK irányelve (2005. október 

26.) a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának 

megelőzéséről. 
32 A terrorizmus finanszírozása: pénzeszközök bármely, közvetlen vagy közvetett módon történő rendelkezésre 

bocsátása vagy gyűjtése azzal a szándékkal vagy annak tudatában, hogy azt teljesen vagy részben a terrorizmus 

elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat 1–4. cikkében meghatározott 

bűncselekmények elkövetésére fogják felhasználni. 
33 Az Európai Unió Hivatalos lapja: Az Európai parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve a pénzügyi 

rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 

648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről. 
34 Az Európai Unió Hivatalos lapja: Az Európai parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve a pénzügyi 

rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 

648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (11) bekezdés. 
35 Council of the European Union: Conclusions of the Council of the EU and of the Member States meeting 

within the Council on Counter-Terrorism. (https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2015/11/20/jha-conclusions-counter-terrorism/), (2021.02.27.) 
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segítsék a bűnüldözést a terroristák nyomon követésében és a bűncselekmények 

elkövetésének megakadályozásában; 

b) Hogyan lehet még jobban elvágni a terrorista szervezetek bevételi forrásait 

elsősorban a pénzteremtő kapacitásaik megcélzásával.”36 

A cselekvési terv eredményeként újabb jogalkotási folyamat indult meg, mely az 

észrevételeket és konkrét cselekvési javaslatokat magába foglalva határozta meg a 2016-ban 

előterjesztett irányelv módosítási javaslatának tartalmát. 2018. májusában elfogadásra került a 

2018/843 irányelv37 (továbbiakban: AMLD5), amelynek nemzeti jogrendszerbe történő 

implementálásának határideje 2020. január 10. napja volt.38 Hazánkban 2019. november 12. 

napján terjesztették elő a T/8028. számú törvényjavaslatot,39 amely számos ponton 

módosította40 a Pmt.-t és a kapcsolódó jogszabályokat. Az AMLD5 irányelv célja, hogy a 

korábbi célkitűzések fenntartása mellet összehangolja a tagállami nyilvántartó rendszerek 

azon szegmensét, amelyek tulajdonosi viszonyok feltérképezésén és nyilvántartásán keresztül 

próbálja megakadályozni azt, hogy ismeretlen eredetű pénzeszközök kerüljenek szabályozás 

nélkül az Európai Unió területére. Fontos kiemelni témánk szempontjából, hogy az irányelv 

kiterjesztette hatályát a “a virtuális fizetőeszközök és rendeleti pénzek közötti átváltási 

szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókra és a letétkezelő pénztárca-szolgáltatókra” is.41 Az 

irányelv 65. cikkének (1) bekezdésében a Bizottság részére azon feladat került megállapításra, 

miszerint 2022. január 11. napjáig - majd azt követően 3 évente - jelentési kötelezettsége van 

a végrehajtást illetően, illetve a tagállami bűnüldöző szervek és adóhatóságok közötti 

együttműködés gördülékenységéről, amelynek működési keretrendszerét maga az irányelv 

határozza meg és 2021. március 10.-i határidőt adott meg a tagállami nyilvántartási 

rendszerek összekapcsolására.  

                                                 
36 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: cselekvési terv a terrorizmusfinanszírozás 

elleni küzdelem fokozásáról. 
37 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/843 irányelve (2018. május 30.) a pénzügyi rendszerek 

pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 

irányelv, valamint a 2009/138/EK és a 2013/36/EU irányelv módosításáról. 
38 A 2018/843. irányelv megalkotásával párhuzamosan az Európai Parlament és a Tanács által elfogadásra került 

a 2018/1673. irányelv a pénzmosás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről, amely arra hivatott, 

hogy megteremtse a tagállamok egységes fellépéséhez szükséges büntetőjogi keretrendszerét, amennyiben az 

irányelv hatálya alá tartozó jogellenes cselekményt észlelnek. 
39 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 

törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról. 
40 2019. december 11. napján került elfogadásra a 2019. évi CXIX. törvény a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és egyes kapcsolódó 

törvények módosításáról; https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1900119.TV 
41 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/843 irányelve a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy 

terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv, valamint a 

2009/138/EK és a 2013/36/EU irányelv módosításáról, 8.) bekezdés. 
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Bár a gyakorlatban nem kerültek még teljeskörűen kialakításra az 5. irányelvhez 

kapcsolódó eljárások részletszabályai - amelyek miatt több ország mellett Magyarország ellen 

is kötelezettségszegési eljárást indítottak42 - megérkezett a hatodik irányelv (AMLD6),43 

amelynek nóvuma a represszív büntetőjogi eszközök újraszabályozása, bővítése volt. Az 

elkövetési alapcselekmények köre 22-re bővült, míg a személyi hatály kiterjesztésre került a 

részesekre és a jogi személyekre is, amelynek felelősségét az adott VASP menedzsmentje és 

felelősségi körrel rendelkező alkalmazottai közé helyezi el a jogalkotó.44 Szintén új elem, 

hogy az irányelv a büntetőjogi szankciókon felül a jogi személyekkel szemben alkalmazható 

retorziókról is rendelkezik az alábbiak szerint: 

a) “kizárás az állami kedvezményekből vagy támogatásokból; 

b) a közfinanszírozásból való ideiglenes vagy végleges kizárás, ideértve a 

közbeszerzési eljárásokat, támogatásokat és koncessziókat; 

c) valamely üzleti tevékenység gyakorlásától való ideiglenes vagy végleges eltiltás; 

d) bírósági felügyelet alá helyezés; 

e) bíróság által elrendelt felszámolás; 

f) a bűncselekmény elkövetésére használt létesítmények ideiglenes vagy végleges 

bezárása.”45 46 

1.4. A kriptopénzekkel való pénzmosás magyar szabályozása 

A pénzmosás tárgykörét a magyar jogrendszerben a Pmt.,47 a Btk.,48 a Kit.,49 az 1889/2005 

EK rendelet végrehajtásáról szóló törvény,50 valamint a 2008. évi LXIII. törvény51 

                                                 
42 Európai Bizottság, (2020): Februári kötelezettségszegési eljárások: főbb határozatok. 

(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/INF_20_202), (2021.03.11.) 
43 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1673 irányelve (2018. október 23.) a pénzmosás ellen 

büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről. 
44 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1673 irányelve (2018. október 23.) a pénzmosás ellen 

büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről. 7.) cikk. 
45 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1673 irányelve (2018. október 23.) a pénzmosás ellen 

büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről. 8.) cikk. 
46 Varsányi Károly: Jön a 6. AMLD. (https://digitalcash.hu/2021/02/16/jon-a-6-amld/), (2021.03.11.) 
47 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 

törvény. 
48 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről. 
49 Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez   

kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi LII. törvény. 
50 A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. 

október 26.-ai   1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007.   évi XLVIII. 

törvény. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/INF_20_202
https://digitalcash.hu/2021/02/16/jon-a-6-amld/


 

53 

 

szabályozza. A Pmt. a pénzmosás megelőzése érdekében a szolgáltatók ügyfél-átvilágítására 

helyezi a hangsúlyt, míg a Btk. magát a pénzmosási tényállást teszi büntethetővé. 

A 2020. évi XLIII. törvény 2021. január 1.-jei hatállyal megváltoztatta a pénzmosás 

alaptényállásait.52 Így a Btk. 399.§ pénzmosás alaptényállásainak elkövetési tárgya immár 

nem a dolog,53 hanem a vagyon. Azért is kellett bővíteni az elkövetési tárgyat, mert a vagyon 

már magába foglalja a kriptopénzeket is, míg a kriptopénzek nem értelmezhetők dologként.54 

2021. január 1. előtt a Be.55 szerint vagyonelkobzás tárgyává válhatott56 a kriptopénz, viszont 

nem minden esetben képezhette a pénzmosás elkövetési tárgyát.57 További változást jelent, 

hogy az elkövetési magatartások köre bővült: most már a saját büntetendő cselekményből 

származó jövedelem titkossá, elérhetetlenné tétele is a pénzmosás alatt nyer értékelést.58 

Ezután a büntetendő cselekményből származó vagyon, mint a pénzmosás tényállásának tárgya 

kriptopénz is lehet: ha például valaki más autóját jogtalan eltulajdonítás céljából elveszi - 

ellopja -, majd a lopott autót alkatrészenként eladja kriptopénzért, a pénzmosás első 

alaptényállását valósítja meg.  

1. táblázat - A pénzmosás új törvényi tényállása 

 Pénzmosás 2020.12.31.-ig Pénzmosás 2021.01.01.-től 

Alapesetek száma három négy 

Elkövetési tárgy dolog vagyon 

Eredmény nincs az 1. alapesetben van 

Minősítő körülmények ügyvéd is ügyvéd nem 

                                                                                                                                                         
51 Az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és 

elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló, Varsóban, 2005. május   16-án kelt Egyezménye 

kihirdetéséről, valamint a pénzmosás és a   terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2007. évi CXXXVI. törvény módosításáról szóló 2008. évi LXIII. törvény. 
52 Az elkövetési tárgy megváltozott; a pénzmosás és az orgazdaság tényállása össze lett vonva; bővült az 

elkövetési magatartások köre. 
53 Karsai Krisztina - Szomora Zsolt - Vida Mihály, 2013: Anyagi Büntetőjog Különös rész II.. Szeged, 

Iurisperitus Bt.. 
54 2020. évi XLIII. törvény indoklása. A jogalkotó az indoklásában példaként a “fizetésre használt elektronikus 

adat különféle formái”-t emeli ki, amely miatt ki kellett tágítani az elkövetési tárgy fogalmát. 
55 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról. 
56 A jövőben megoldandó eljárásjogi akadály alapját képezi annak kérdése, hogy amennyiben a kriptopénz 

“chirdegtárcán” (saját hardveres tárca) került tárolásra és a hatóság azt lefoglalja, kötelezhető-e a tulajdonos a 

jelszó kiadására. 
57 Nagyon dologcentrikus a régi szabályozás: megpróbálja kiterjeszteni a büntetendő cselekményből származó 

dolog fogalmi körét az alapbűncselekmény elkövetéséért kapott anyagi javakra, valamint a dolog többszöri 

vagyoni transzformációja útján is az adott vagyoni érték a szakirodalmak szerint elkövetési tárgy marad. Viszont 

ha elsődlegesen a bűncselekményből kriptopénz származik, amit később transzformál az elkövető, az elkövetési 

tárgy semmiképp sem dolog, sokkal inkább vagyon lesz. 
58 A saját bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosása (titkossá, elérhetetlenné tétele) függetlenül az 

alapbűncselekménytől nyerhet elbírálást figyelve a kétszeres értékelés tilalmára. 
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Előkészület büntetendősége 
csak a közös elkövetésben való 

megállapodás 

valamennyi 

előkészületi alakzat 

Viszonya az orgazdasághoz elkülönült tényállások magába foglalja 

Viszonya a kriptopénzhez 
nem tartozik 

az elkövetési tárgy alá 

magába foglalja 

az elkövetési tárgy 

Szabálysértési alakzat nincs van 

Alternatív büntetés nincs van 

Hatásköri szabály elsőfokon törvényszék 
elsőfokon járás-/kerületi 

bíróság vagy törvényszék 

Forrás: Ambrus István 202 59 alapján saját szerkesztés 

A kriptopénz pénzmosás nézőpontjából a Btk. szerint tehát vagyon formájában jelenik 

meg, a Pmt. a virtuális fizetőeszköz elnevezést alkalmazza. Megjelent tehát a magyar anyagi 

büntetőjogban a kriptopénzek szabályozása, amely köszönhető a kapcsolódó szakirodalmak 

figyelmeztetéseinek, valamint annak, hogy a jogalkotó felismerte a kriptopénzek 

használatában rejlő társadalmi veszélyesség lehetőségét. 

2. Anonimitás 

2.1. A Bitcoin nem nevezhető privátnak, épp ellenkezőleg 

A Bitcoin működésével kapcsolatos félreértések az anonimitást és adatvédelmi biztonságot 

illetően rendszerint felütik a fejüket, még komolyabb tanulmányokban is úgy hivatkoznak rá, 

mint anonim fizetőeszközre,60 amely lehetővé tette a feketepiacon való széles terjedést. 

Pénzügyi tranzakcióknál akkor beszélhetünk anonimitásról, ha a küldő és/vagy fogadó fél 

személyazonosságát nem lehet megállapítani. Egy pénzügyi tranzakció pedig akkor lesz 

privát, vagy magánjogi kategóriába sorolható, amikor a tranzakció részletei vannak rejtve a 

nyilvánosság elől, de a küldő és/vagy fogadó fél azonossága akár publikus is lehet. Egy 

egyszerű példával élve: ha egy bankban trezor szolgáltatást veszünk igénybe, és be szeretnénk 

tenni valamit a páncélfiókba, először azonosítanunk kell magunk, hogy a hozzáférési 

jogainkat igazolni tudjuk, de a bank nem tudja, hogy mit fogunk a fiókba zárni, tehát ez a 

„tranzakció” ebben az esetben privát, de nem anonim; ha pedig egy nyilvános helyen, 

arcunkat egy maszk mögé rejtve egy kávézóban átadunk valakinek egy 20.000 forintos 

                                                 
59 Ambrus István: A pénzmosás 2021. január 1. napjától hatályos új bűncselekményi tényállása. 

(https://jogaszvilag.hu/szakma/a-penzmosas-2021-januar-1-napjatol-hatalyos-uj-buncselekmenyi-tenyallasa/), 

(2021.03.10.) 
60 Chad Albrecht-Kristopher McKay Duffin-Conan Albrecht-Victor Manuel Morales Rocha: The use of 

cryptocurrencies in the money laundering process. In: Journal of Money Laundering Control. 22. évfolyam, 2. 

szám, pp. 2010-216.  
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bankjegyet, akkor a tranzakció nyilvános volt, viszont anonim marad egész addig, amíg a 

személyazonosságunk nem kompromittálódik. 

A Bitcoin tranzakciók a blokkláncon teljesen nyilvánosak a legelső tranzakciótól kezdve, 

egymásra épülve, egymást megerősítve - láncba kapcsolva - láthatóak maradnak egészen 

addig, amíg a blokklánc utolsó csomópontja üzemel. Pont ez adja a rendszer működésének az 

egyik lényeges elemét.61 A blokkláncon a könyvelési adatokon látszik, hogy mikor, mekkora 

összegű Bitcoin került átutalásra egyik címről a másikra, illetve az is, hogy a küldő és fogadó 

félnek mi a tárcához tartozó azonosítója. Tehát semmiképpen sem mondható privátnak, éppen 

ellenkezőleg. A tárcához rendelt, publikus kulcs formailag távol áll egy megszokott civil 

azonosítótól. Egy generált, hosszúnak mondható alfanumerikus sorról van szó, ami nem 

köthető adott személyhez. A publikus kulcs mellett a tárcához tartozik egy privát kulcs is, 

ezzel férünk hozzá a tárca tartalmához, és egyben ez határozza meg a tulajdonjogot. A tárca 

mindenkori tulajdonosa ugyanis a hozzá tartozó privát kulcs birtokosa is. Mindebből arra 

lehetne következtetni, hogy egy ilyen erősen kriptografált rendszerben anonim marad a 

tulajdonos, aki a tranzakciók végrehajtására jogosult, hiszen a nevéhez, 

személyazonosságához nem köti semmi. A valóságban viszont ez nem ennyire egyértelmű. 

A blokkláncon történő tranzakciók visszamenőlegesen kivétel nélkül nyilvánosak. Az 

egyedüli korlátja annak, hogy a tranzakció nem köthető adott személyhez, az a tárcához 

tartozó azonosító. Az egyszerűség kedvéért tételezzük fel, hogy egy kávézóban Bitcoinnal 

fizetünk, ahol rendszeres vendégek vagyunk, és a kávézó tárca azonosítója nyilvánosan 

elérhető. A nyomozó hatóságoknak elég felfedezniük a rendszeres tranzakciót a kávézó 

tárcája és a fizető közt, és onnan könnyedén megállapítható a kapcsolat a tárca és tulajdonosa 

között. Leegyszerűsített példáról van szó, de a lényeg, hogy elég egyetlen kapcsolati pont egy 

ismert tárcával, és a tárcánk máris összekapcsolhatóvá válik a személyazonosságunkkal. 

Abban az esetben, ha kifejezetten professzionális pénzmosási céllal használnánk Bitcoint a 

törvénytelenül szerzett javak eltüntetésére, és óvatosan intézzük a tranzakciókat a tárcánkból 

ki- és bemeneti viszonylatban, az sem jelent biztonságot a személyazonosságunkra nézve. 

Kifinomult, és költségesnek mondható matematikai gráfanalízissel a Bitcoin tranzakciók jó 

eséllyel visszavezethetők a tulajdonoshoz.62 Ha pedig ez megvan, a blokklánc tranzakcióinak 

nyilvánosságát kihasználva, az adott tárca azonosítójához tartozó többi tranzakciót vizsgálva 

további címekhez lehet eljutni.  

                                                 
61 Daniel Drescher, 2017: Blockchain Basics. New York, APress. 
62 Michael Fleder - Michael S. Kester - Sudeep Pillai, 2015: Bitcoin Transaction Graph Analysis. In: arXiv. 

1502.01657. szám. 
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Az egyik leglátványosabb példája annak, hogy hogyan használható ki a Bitcoin publikus 

tulajdonsága nagyobb alvilági ügyletek leleplezésére, a Silk Road működésének leleplezése 

volt. Érdemes felidézni, hogy a dark weben működő kereskedelmi portál lekapcsolása a 

modern nemzetközi bűnüldözés egyik legjelentősebb sikere volt 2015-ben, ahol az Operation 

Onymous63 keretein belül a nyomozó hatóságok a blokkláncon követve a tranzakciók 

kapcsolatait, lényegében felfedték az egész műveletet, a Silk Road teljes működési 

mechanizmusát. Ez nem az egyetlen eset volt, amikor bebizonyosodott, hogy az alvilági 

csoportok nem bújhatnak a Bitcoin vélt anonimitása mögé. A számos sikeres tárcatulajdonos 

azonosítás révén egyértelműen látszik, hogy nem nevezhetjük a Bitcoint anonimnak, és ez 

már nem csak a tudomány álláspontja, hanem az alvilág számára is egyre inkább kezd 

világossá válni. Mivel a publikus tranzakciók a megfelelő eszközökkel, számítási és 

gráfelemzési módszerekkel összeköthetők a tárcák tulajdonosaival, senki sem maradhat 

teljesen rejtve. A Bitcoin tehát pszeudoanonim. A nyomozáshoz mindössze annyira van 

szükség, hogy az első apró kapcsolódási pontot meg lehessen állapítani a blokkláncon 

rögzített adatok és a tárca tulajdonosa közt. Ez a kapcsolódási pont sokkal könnyebben 

megállapítható, mióta egyre jobban erősödnek az ügyfélazonosítási követelmények a virtuális 

eszköz szolgáltatókkal (továbbiakban: VASP)64 szemben, mint ahogy az már korábban az 

Európai Uniós irányelvek és azok magyar jogrendszerbe való implementálásának bemutatása 

során is kifejtésre került.  

2.2. A Pmt. öt lépésben szűkíti a pénzmosás lehetőségét 

A magyar jogrendszerben a Pmt. hivatott elérni azt, hogy a különböző tranzakciók és 

ügyfél-kapcsolatok minél inkább - a hatóságok számára - publikusak legyenek, így 

könnyebben fel lehessen deríteni a pénzmosási bűncselekményeket. Lényegi eleme a 

szolgáltató65 ügyfél-átvilágítási kötelezettsége, valamint az ennek részint alapjául szolgáló 

kockázatértékelés.66 A már említett 2018/843 AMLD5 irányelv alapján a 2019. évi CXIX. 

törvény beemelte a virtuális fizetőeszköz, illetve a letétkezelő pénztárca-szolgáltató fogalmát, 

valamint ezekre épülve a törvény hatálya alá kerültek a virtuális fizetőeszközök, a törvényes és 

                                                 
63 Europol: Global Action against Dark Markets on Tor Network.  

(https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/global-action-against-dark-markets-tor-network), (2021.03.08.) 
64 A terminológia Virtual Asset Service Provider (VASP) néven csoportosítja a centrálizált kritpotőzsdéket, 

tárcaszolgáltatókat (centrálizált kriptopénz szolgáltatókat), mint pl. Coinbase, Binance, Bitpanda, stb. 
65 Amely Pmt. 1.§ (1) és (1a) alapján vagy magyarországi telephellyel, székhellyel, fiókteleppel rendelkezik, 

vagy “az ügyfelek számára állandó belföldi jelenlét formájában közvetlenül kínálja” szolgáltatását. 
66 Pmt. 27.§ (1) alapján: “...a szolgáltató köteles az üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás jellege és összege, 

valamint az ügyfél, termék, szolgáltatás, alkalmazott eszköz körülményei alapján - a szolgáltató jellegével és 

méretével arányos - belső kockázatértékelést készíteni.” 
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virtuális fizetőeszközök közötti átváltási szolgáltatást nyújtók,67 valamint a letétkezelő 

pénztárca-szolgáltatók. 2020. január 10. után tehát nem csak a hitelintézetekre és pénzügyi 

szolgáltatókra vonatkoznak az ügyfél-átvilágítási szabályok, hanem a kriptopénzekkel 

kapcsolatos szolgáltatást nyújtókra is, közvetlenül.  

A kockázatértékelés alapján alacsony kockázati besorolású ügyfelek esetében 

egyszerűsített-,68 magas kockázati besorolású ügyfelek esetében pedig fokozott ügyfél-

átvilágítást69 szükséges végezzen a szolgáltatónak. Ügyfél-átvilágítási kötelezettség a 

kriptopénzekkel való pénzmosás megelőzésére az alábbi esetekben állhat elő a Pmt. 6.§ (1) 

bekezdése alapján:70  

a) az üzleti kapcsolat létesítésekor, 

b) 4.500.000 forintos, vagy ezt meghaladó ügyleti megbízás71 esetén, 

c) 300.000 forintot meghaladó pénzátutalás esetén, 

d) 300.000 forintot elérő, vagy meghaladó pénzváltás esetén, 

e) egyéb pénzmosásra utaló adat felmerülésekor, 

f) ügyfél adatainak valódiságának vagy megfelelőségének kétsége esetén, 

g) ha az ügyfél adatainak változásakor kockázatértékelés alapján szükséges. 

A Pmt. 6.§ (2) bekezdése rávilágít, hogy az ügyleti megbízás, pénzátutalás és pénzváltás 

tranzakciók esetén az összeghatárt több összefüggő tranzakcióval is el lehet érni, így például 

három, százezer forintos, egymással összefüggő pénzváltás alapján is terheli a szolgáltatót 

ügyfél-átvilágítási kötelezettség. A hitelintézet és a pénzügyi szolgáltató egyébként a Pmt. 

14.§ (1) bekezdése alapján minden ügyleti megbízás (tranzakció)72 esetében köteles rögzíteni 

                                                 
67 Pmt. 1.§ (1) n) pontja alapján “virtuális és törvényes fizetőeszközök, illetve virtuális fizetőeszközök közötti 

átváltási szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató”. 
68 Pmt. 15.§. 
69 Pmt. 16.§ rendelkezik a fokozott ügyfél-átvilágításról, amely alapjául szolgálhat a belső kockázatértékelésen 

túl az, ha az ügyfél stratégiai kockázatokkal rendelkező kiemelt kockázatot jelentő harmadik országból 

származik (terrorizmus finanszírozása ellen), távoli azonosítás esetén, vagy ha az ügyfél - vagy ügyfél 

tulajdonosa - kiemelt közszereplő, annak közeli hozzátartozója vagy vele közeli kapcsolatban álló személy. 
70 Csak a témával kapcsolatos pontokat említve. 
71 Pmt. 3.§ 44. pontja alapján: “olyan ügylet, amely az ügyfél és a szolgáltató között a szolgáltató (...) szakmai 

tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás igénybevételére vonatkozó eseti jogviszony”. 
72 Kivéve a 100.000 forint összeget el nem érő pénzváltás esetében. 



 

58 

 

meghatározott adatokat,73 valamint ellenőrizheti a személyazonosságot. Mivel ez a virtuális 

fizetőeszközök közötti átváltási szolgáltatóra nem vonatkozik, nekik nem kötelességük ezeket 

a meghatározott adatokat rögzíteni, így rájuk a felsorolt összeghatárokat elérő tranzakcionális 

és egyéb nem tranzakcionális esetekben áll fenn ügyfél-átvilágítási kötelezettségük. 

Az ügyfél-átvilágításnak öt lépése van. Ezek röviden: személyazonosság ellenőrzése; 

azonosítás; tranzakcionális-, kockázati- és kapcsolati adatok rögzítése; pénzeszköz forrásának 

bizonyítása; ellenőrzés. Az ügyfél-átvilágítás első két lépése a nem tranzakcionális esetekre74 

vonatkozik, itt a tranzakcionális eseteket ki lehet hagyni (meglévő ügyfélről van szó), viszont 

a harmadik lépéstől már mindegyik esetre vonatkozik az átvilágítás.  

Első lépésben a személyazonosságot igazoló ellenőrzés75 során a szolgáltató a Pmt. 7.§ (3) 

bekezdése szerinti okiratok bemutatását követelheti, vagy jogosult ezeket lekérdezni 

közhiteles nyilvántartásból. Ilyen okirat lehet például magyar állampolgár esetén egy 

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány. A Pmt. 17.§ alapján76 nem személyes megjelenés esetén, vagy ha az átvilágításra 

nem a szolgáltató által üzemeltetett, biztonságos, védett, előzetesen auditált elektronikus 

hírközlő eszköz77 útján került sor, kötelező a 7.§ (3) bekezdése szerinti okiratok hiteles 

másolatának bemutatása.78 Ez nagyon megnehezíti a nem AMLD5 alapján működő 

szolgáltatók ügyfél-átvilágítási kötelezettségét. 

Második lépésben a szolgáltató köteles azonosítani az ügyfelet azzal, hogy rögzíti a Pmt. 

7.§ (2) bekezdése szerinti adatokat. Jogi személy ügyfél esetén a tényleges tulajdonos 

azonosítására is sor kerül ebben a lépésben.79 A tranzakcionális esetekben80 az első két lépést 

ki lehet hagyni. 

Harmadik lépésben a szolgáltató “köteles rögzíteni: 

a) a szerződés típusát, tárgyát és időtartamát, 

b) az ügyfél-átvilágítás módjának meghatározása érdekében azt, hogy az ügyfél 

kockázati szintje átlagos, magas vagy alacsony, 

                                                 
73 Pmt. 14.§. (1) alapján a természetes személy családi és utónevét, valamint születési helyét és idejét; jogi 

személy (vagy egyéb szervezet) esetén pedig nevét, rövidített nevét és székhelyét. Ezen túl a Pmt. 14/A.§ (2) a) 

pont alapján a megbízás tárgyát és összegét is rögzíteni köteles a szolgáltató. 
74 Pmt. 6.§ (1) bekezdése alapján ahol nincs tranzakció. 
75 Figyelemmel arra, hogy a Pmt. 13.§ (1) alapján a szolgáltató már “az üzleti kapcsolat létesítése előtt köteles 

lefolytatni az ügyfél és a tényleges tulajdonos személyazonosságának igazoló ellenőrzését” és arra, hogy a Pmt. 

13.§ (2)-(6) ez alól is kivételt képező szabályokat alkot. 
76 Ez már fokozott átvilágításnak minősül. 
77 Az AMLD5 alapján ennek minősülő eszköz. 
78 Közjegyző vagy konzul által hitelesített, elektronikus aláírással ellátott másolatról van szó. 
79 Pmt. 8.§ - 9.§. 
80 Pmt. 6.§ (1) bekezdése alapján, ahol van tranzakció. 
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c) a teljesítés körülményeit (hely, idő, mód), 

d) információt az üzleti kapcsolat céljáról és tervezett jellegéről.”81 

Negyedik lépésben a szolgáltató kéri a pénzeszközök forrására vonatkozó információk 

rendelkezésére bocsátását és az ezeket igazoló dokumentumok bemutatását.82  

Ötödik lépésben a szolgáltató köteles folyamatosan figyelemmel kísérni az ügyfél 

adatainak és az adott ügyletnek az összhangját; az ügyfél adatainak és a kockázati szint 

összhangját; valamint ezek alapján a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos intézkedések 

végrehajtásának vagy újabb ügyfél-átvilágítás lefolytatásának szükségességét.83 Külön 

felhívja a figyelmet a Pmt. az összetett, szokatlan (szokatlanul nagy, szokatlan ügylettípus) és 

gazdasági vagy jogi cél nélküli ügyletekre.84  

2.3. Az ügyfél-átvilágítási szabályok hiányosságai 

Az ügyfél-átvilágítási (KYC/AML) szabályozás szigorítása és a FATF által meghatározott 

kockázati vörös zászlós jelentési rendszer kétségkívül megnehezítette a pénzmosók dolgát. 

Ugyanakkor ezt sem lehet a kritpopénzmosás elleni harc Szent Gráljának nevezni, hiszen 

számos hiányossággal még mindig szembe kell nézni. 

Az egyik ilyen hiányosság, hogy a FATF által megadott kockázati kondíciók tágan vannak 

meghatározva, a kockázati elemzést még mindig humánerőforrás végzi, és az adott keretek 

alapján kockázatosnak jelölt esetek nagyjából 90%-a fals-pozitívnak bizonyul. Ez hosszú 

távon azt eredményezi, hogy az elemzők egy idő után óhatatlanul is inszenzitívekké válnak a 

valósan pozitív esetekkel szemben.85 Fontos látni, hogy az AMLD5 nem a felhasználó 

felelősségét határozza meg, hanem a központi szolgáltatóra hárítja a szabályozás egy részét 

azzal, hogy a szolgáltató felelősségévé teszi, hogy a felhasználók sikeres és hiánytalan 

azonosítása megtörténjen. Ez abban az esetben teljesen hatékony tud lenni, ha a pénzmosási 

lánc ilyen centralizált szolgáltatón keresztül folyik le a beléptetéstől kezdve (fiat-kriptopénz 

konverzió) a kiléptetésig (visszaváltás mosott kriptopénzről fiatra). Nem kerül az ernyő alá 

viszont a decentralizált váltó, a saját hardveres tárca, vagy a kripto ATM sem 50.000 forint 

limit alatt. A saját hardveres tárcáknak a létjogosultsága adott: nem mindenki szeretné másik 

félre bízni a kritpopénz megőrzését, akár hacker-támadásoktól kezdve felelőtlen kezelésig 

                                                 
81 Pmt. 10.§ (1). 
82 Pmt. 10.§ (2). 
83 Pmt. 11.§ (1) és (2) alapján. 
84 Pmt. 11.§ (3). 
85Görkem Ketenc - et al, 2011: A Time-Frequency based Suspicious Activity Detection for Anti-Money 

Laundering. In: arXiv. 2011.08492. szám. 
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bármi okot adhat az online tárcaszolgáltatókkal szembeni bizalmatlanságra. Ettől függetlenül, 

az ilyen “hidegtárcák” használata megakadályozhatja a hatóságokat a sikeres 

elkobzás/lefoglalás végrehajtásában, különös tekintettel arra, hogy ha még meg is találják a 

tárcát magát, annak a tartalmához csak a tulajdonos jelszavának ismeretével juthatnak hozzá. 

A kriptokioszkok, vagy közismertebb nevén BitcoinATM-ek szintén adnak egy kényelmes 

opciót arra vonatkozóan, hogy hogyan lehessen kijátszani az ügyfél-átvilágítási szabályokat. 

Magyarországon is üzemel több ilyen kioszk,86 szemmel láthatóan megfelelnek a hatályos 

jogszabályoknak, hiszen a különböző összegű váltási tranzakciókhoz különböző azonosítási 

szinteket írnak elő a felhasználóknak, viszont azt a lehetőséget is felkínálják, hogy a limit 

alatti - 50.000 forint - értékű tranzakciókat bármilyen azonosítás nélkül is nyélbe lehessen 

ütni, a kriptopénzt forintra váltják. Ez megszervezett smurfing (korábban dohánysétáltatásnak 

nevezték) akció keretein belül történik, ahol egy társaság komolyabb összegeket tud így 

anonim módon kiléptetni a kriptopiacról.  

3. A kriptopénzekkel elkövetett pénzmosás néhány lehetséges változata 

A bűncselekményből származó vagyon megjelenése szerint lehet kriptopénz,87 de lehet fiat 

pénz88 is, vagy akár dolog. A fiat pénz esetében a kriptopénzzel való kapcsolódás a készpénz 

kriptopénzre váltásával valósul meg. A kriptopénzzel való pénzmosás89 a dolog kriptopénzért 

való eladásával, a fiat-kriptopénz és kriptopénz-fiat konverzióval valósulhat meg, de 

különböző kriptovaluták közötti tranzakció, vagy akár több kriptopénz tárca közötti mozgatás 

is rejtheti a vagyon elfedési-elleplezési célzatát. Ha már meghatároztuk, hogy pénzmosásról 

van szó, az a legfontosabb, hogy mennyire vagyunk informáltak a vagyon útjáról. Az AMLD5 

és a Pmt. ennek az informáltságnak szeretne egy alsó határt szabni, viszont előfordulhatnak 

“nemkívánatos rendszerbeli elemek”. A következőkben a teljesség igénye nélkül bemutatunk 

néhány pénzmosási irányvonalat, amelyeket két tényező alapján vizsgálunk: keverés és 

anonimitás. 

3.1. Centralizált kriptopénz szolgáltatók (VASP) és tőzsdék 

A legegyszerűbb és legkézenfekvőbb módszere annak, hogy a fiat pénzünket kriptopénzre 

váltsuk, ha valamelyik kriptotőzsdére feltöltjük a váltásra szánt összeget, és egyszerű tőzsdei 

                                                 
86 CoinCash néven üzemel a hazai legkitejettebb Bitcoin ATM hálózat, a honlapjukon láthatóak is a különböző 

azonosítási szintekhez tartozó készpénzfelvételi limit: (https://hu.coincash.eu/gyik/a-coincash-profil-azonositasi-

szintjei), (2021.03.12.) 
87 Például eladja kriptopénzért a dolgot, vagy kriptopénzre irányul a bűncselekmény. 
88 Például fiat pénzért adja el a dolgot, vagy a bűncselekmény fiat pénzre irányult (fiat pénz: USD, EUR, HUF, 

stb.). 
89 Pénzmosás Btk. 399.§ szerinti alaptényállása alapján. 
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vétel tranzakcióval az adott fiat pénzünkért kriptopénzt kapunk cserébe. A legitimnek 

tekinthető kriptoszolgáltatók száma a cikk írásának idején 101,90 amit szabályozni nem 

lehetetlen feladat. Ezekre a szereplőkre kiterjesztve az ügyfél-átvilágítási kötelezettséget 

rögtön lehetőség adódik arra, hogy a fiat pénzből kriptopénzre történő váltásnál meglegyen a 

kapcsolódási pont. Ugyanis, ha a kriptopénz szolgáltatók és a tőzsdék csak úgy engedik a 

felhasználókat kereskedni, hogy előtte átesnek az ügyfél-átvilágítási folyamaton, egy 

nyomozási eljárás során könnyű lesz összekötni a végfelhasználóval a törvénytelen 

tranzakciók forrását. 

Felmerül a kérdés, hogy mi történik akkor, ha egy váltó inkább “szürke zónában” operál, 

és nem tesz eleget a törvényi kötelezettségeinek az ügyfél-átvilágítást illetően? Ahogyan arra 

példa is volt: nem minden kriptopénz szolgáltatónak volt ez a szabályozás megfelelő, és a 

bevezetett AMLD5 szabályok miatt inkább áthelyezték a székhelyüket Hollandiából 

Panamába, ahol lazábban értelmezik az ügyfél-átvilágítási kötelezettségek szerepét.91 A 

kriptopénz szolgáltatók többségének viszont más elképzeléseik vannak a jövőre nézve, és a 

legtöbbjük jól bevált érdeke, hogy minél megbízhatóbb, legitim módon működhessenek. Erre 

jó példa a Coinbase tőzsdei bevezetése, amihez elengedhetetlen a szigorú kritériumoknak való 

megfelelés és minden vonatkozó jogszabály betartása.92 Ez nem csak jelentős likviditási 

mozgásteret ad a cégnek, hanem egyben a felhasználók számára is biztosíték, hogy 

megbízható szolgáltatóról van szó. Ez nem azt jelenti, hogy nem találnánk olyan szolgáltatót, 

amely azzal próbál ügyfeleket szerezni, hogy náluk liberális kereteken belül vásárolhatunk 

kriptovalutát (nem szükséges ügyfélazonosításon átesni). Ezekben a szolgáltatókban megbízni 

kifejezetten kockázatos, semmi sem garantálja, hogy a bankkártya adatok megadása után 

valóban megkapjuk a vásárolni kívánt kriptovalutát, mindenek felett pedig csak idő kérdése, 

amíg a hatóságok lekapcsolják az illegális kriptopénz szolgáltatást.93 

A fentiek alapján úgy tűnik, hogy a szigorú ügyfél-átvilágítási intézkedések hosszú távon 

meghozzák az eredményt, de mint ahogy arra Dupuis és Gleason rámutat,94 a szabályozások 

                                                 
90 Forrásként a Coinmarketcap váltó listáját használjuk, a gyengén teljesítő szolgáltatókat nem számítva 

(https://coinmarketcap.com/rankings/exchanges/), (2021.03.02.) 
91 Ross Peili: Deribit Flees EU Under New Anti-Money Laundering Regulations. (https://cryptos.com/deribit-

flees-eu-under-new-anti-money-laundering-regulations/), (2021.03.08) 
92 Taylor Tepper, 2021: Coinbase IPO: Here’s What You Need To Know. 

(https://www.forbes.com/advisor/investing/coinbase-ipo-direct-listing/), (2021.02.28.) 
93 Ha pedig úgy dönt, hogy inkább egy másik, kevésbé szabályozott országban működik tovább, ott felmerül a 

politikai/alvilági nyomásgyakorlás lehetősége is. Így alakul ki az a helyzet, hogy pont annak a faktornak a 

hiánya, ami miatt a peremre vonulnak egyes szolgáltatók, egyben a vesztüket is jelenthetik. 
94 Daniel Dupuis - Kimberley Gleason, 2020: Money Laundering and Cryptocurrency: Open Doors and the 

Regulatory Dialectic. In: Journal of Financial Crime.   

(https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3681297), (2021.03.08) 
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hasonlóan működnek a kriptopénzek piacán, mint ahogyan az Edward Kane által 

meghatározott szabályozó dialektika 95 a bankszektorban. Kane szerint a szigorú 

szabályozások a bankszektorban - és más, hasonló piaci környezetben - arra ösztönzik a 

bankok vezetőségét, hogy újabb és újabb módszereket találjanak arra, hogy megkerüljék 

azokat, így egy örökös macska-egér játék indul a szabályozó szervek és a szabályokat mindig 

újabb módszerekkel megkerülő szabályozott szektor között.96 A kriptopiacra valóban 

jellemző, hogy rövid idő alatt bukkannak fel új megoldások, és ha egy ajtó bezárul, akkor 

rövidesen nyílik egy másik. A lényeges kérdés az, hogy a szigorú szabályozásra adott 

reakcióval az újonnan megnyíló ajtók mennyire átjárhatók? 

3.2. Decentralizált kriptopénz szolgáltatók (DEX) 

Az előzőekben olyan eseteket említettünk, ahol a kriptopénzt egy központilag üzemeltetett 

szolgáltató (VASP) váltja és a legtöbb esetben tárolja is a felhasználók nevében, vagyis tárca-

szolgáltatást is nyújt. Ezek viszont magukkal hordozzák a centralizált szervezetek minden 

kockázatát.97 Többek közt ennek hatására jöttek létre a decentralizált váltók, ahol nincs 

központi kriptopénz szolgáltató, hanem P2P alapon (a hálózatba kötött felhasználók egymás 

közt), intermedier szereplő nélkül tudnak egymással kriptopénzt cserélni. A lekövethetőség itt 

már valamivel nehezebb, mivel nincs felelősségre vonható központi szervezet. 

Ugyanakkor, mivel a decentralizált kriptopénz szolgáltatók csak kriptovaluták váltását 

tudják kezelni, még mindig nem egészen megoldott a fiat-kripto konverzió, vagyis a 

beléptetés. A kriptovaluták cseréjét ugyan meg lehet oldani decentralizált, kevésbé követhető 

módon, viszont, ha a bűncselekményből származó vagyont fiat pénz formájában szerezte 

valaki és azt szeretné kriptopénzzel átmosni, nagy valószínűséggel ugyanúgy egy centralizált 

kriptopénz szolgáltatót kell használjon a konverzió megvalósításához, onnan fogja tudni 

átirányítani más tárcákba. Habár léteznek alternatív beléptető megoldások, - mint a 

Localbitcoins - amelyek összekötik a kriptopénz vásárlót az értékesítővel, - aki készpénzért 

cserébe csak átadja neki a kriptopénzt tartalmazó tárca privát kulcsát - ennek a megoldásnak 

megvannak az elég erős korlátai a biztonságtól kezdve a bizalmi kérdésig.98 Azt láthatjuk 

                                                 
95 Edward Kane, 1977: Good intentions and unintended evil: The case against selective credit allocation. In: 

Journal of Money, Credit and Banking. 9. évfolyam, 1. szám, pp. 55–69. 
96 Ezt az elméletet erősítette meg a 2008-as pénzügyi válság, amely rávilágított a pénzügyi szektor kreativitására, 

ha a szabályozás kijátszásáról volt szó 
97 Például az esetleges hackertámadásoknál a lopás kockázatát; ha az adott szolgáltató nem felelősségteljesen 

kezeli a rajtuk keresztül kezelt kriptovalutát; ha törvényellenes tevékenységet folytatnak és a kriptopénzünk 

hatósági zár alá kerül; ha az ügyfél-átvilágítási folyamatok során begyűjtött személyes adatokat nem kellő 

gondossággal kezelik. 
98 A cikk írásakor a Localbitcoins.com oldalon találtunk számos magyar eladót, némelyik készpénzért cserébe 

adott volna Bitcoint, egy másik banki átutalással intézte volna. Idézet a BitcoinCartel nevű eladó profiljáról: “A 
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tehát, hogy habár a centralizált VASP kiiktatásával a DEX egy lépéssel közelebb hozza az 

anonimitáshoz a felhasználót, valójában a beléptetés (fiat-kripto konverzió) még mindig nem 

megoldott, kockázatos és korlátolt. 

3.3. Mixerek 

A pénzmosásnál az egyik opció, hogy ha már a fiat-kripto konverzió ugyan megtörtént, 

legalább a kriptopénz mozgása ne lehessen lekövethető, vagy ne lehessen bizonyítani. Erre a 

célra szakosodott szolgáltatások működnek, ezt hívják mixer vagy tumbler szolgáltatásnak. A 

lényege, hogy a kriptopénz mozgásának tranzakciós láncát bonyolulttá teszi a szolgáltató, 

hogy a hatóságoknak nagyon nehéz legyen azt visszafejteni. Így nehéz megállapítani, hogy a 

vagyon milyen utat járt be a tárcák közt, a megrendelés leadója pedig egy bizonyos idő 

elteltével „tisztára mosott” vagyont kap, kriptopénz formájában. 

A szolgáltatás tagadhatatlanul pénzmosási célokat segít, így a kialakult szabályozásnak és 

a hatósági bűnüldözésnek köszönhetően szintén perifériára szorultak: többségük a dark weben 

érhető el. A hátulütője mindennek egyrészt a szolgáltatási díj, amely 5%-tól indul felfelé, 

másrészt a teljes anonimitás egyben kockázatot is jelent a felhasználóknak: ha teljesen anonim 

módon kriptopénzt küldünk egy szintén anonim megadott címre, effektíve megváltunk a 

kriptopénzünktől, és nem tudhatjuk, hogy az átmosási idő leteltével valóban visszakapjuk-e a 

tisztított érméket. Meglepő viszont, hogy valójában milyen kevés ilyen szolgáltató működik 

(vagy lehet könnyen felderíteni), és jó eséllyel idő kérdése csak, amíg a hatóságok kézre nem 

kerítik a működtetőket. Egyik legjelentősebb eredmény a Helix üzemeltetőjének letartóztatása 

volt, amely az egyik legnépszerűbb mixerként vélhetően 354.468 BTC-t forgatott át,99 ami 

jelen árfolyamon számolva 17.056.291.224 USD. Mindezen felül az is világos, hogy a 

mixerek nem tudják eltüntetni a kriptopénz útját, legfeljebb csak hátráltatni tudják a 

nyomozást. 

3.4. Szerencsejáték 

Egy másik módja annak, hogy hogyan lehessen tisztára mosni a kriptopénzt, az a 

szerencsejáték portálokra való feltöltés, és onnan átjátszás megadott címekre. Az illegális 

online szerencsejáték platformok körében egyre gyakrabban jelenik meg a kriptopénzzel 

történő fogadás, ez pedig jó lehetőséget biztosít arra, hogy a kriptopénz bekerüljön egy 

                                                                                                                                                         
rendszer olyan, hogy a bitcoin a tárcánkból letét alá kerül amint jelezted az utalást, nem tudunk meglépni a 

pénzeddel, szóval ez ne rémisszen el. Magyar OTP-s bankszámlaszámunk van. Internetbankon keresztül 

ellenőrizzük az utalásokat. Amint az összeg a bankszámlán van, küldjük a bitcoint.” 
99 United States Department of Justice Office, 2020: Report of the Attorney General’s Cyber-Digital Task Force, 

- Cryptocurrency Enforcement Framework. (https://www.justice.gov/archives/ag/page/file/1326061/download). 

(2021.02.27.) 
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nagyobb gyűjtőbe, ahol “összekeveredik” a többi pénzzel. A 2020-as év legnagyobb, több 

mint félmilliárd USD értékű kriptopénzes bűncselekményénél is a felhalmozott Bitcoint egy 

szerencsejáték portálon keresztül próbálta meg átkeverni az elkövető.100 Az elérhető portálok 

száma viszont elenyésző, és a mixer szolgáltatásokhoz hasonlóan itt is meg van számlálva az 

aktív működések napja. Az elkövető ráadásul kockáztatja a beküldött összeget, hiszen egy 

hatósági lefoglalás esetén a pénzének jó eséllyel búcsút mondhat. 

3.5. Anonimvaluták 

Azt már meghatároztuk, hogy a Bitcoin nem privát, hiszen a blokkláncon rögzített 

tranzakciók publikusak, és nem is anonim, hiszen nyomozati módszerekkel összekapcsolható 

a küldő-fogadó fél és a tárca tulajdonosa. A kriptopénz anonimitást propagálóknak volt erre 

egy válasza, a kifejezetten anonimitásra épülő kriptopénz formájában: ilyen például a Zcash 

vagy a Monero. Míg a Zcash anonimitási funkciójáról már bebizonyosodott, hogy nem 

annyira anonim, mint ahogy azt a fejlesztők és felhasználók gondolják,101 a Monero az 

állandó fejlesztések miatt még mindig jól állja a sarat, és kifejezetten nehéznek bizonyul a 

lekövetése.102 A Monero működése a CryptoNote protokollra épül, és a Bitcoinnal ellentétben 

a tranzakciós lánc külső betekintők számára nem látható, a küldő és fogadó fél azonosítója is 

rejtve marad, ezzel viszonylag kevés eszköze marad a nyomozó hatóságok kezében ahhoz, 

hogy követni tudják a tranzakciókat. A Monero nem véletlenül lett a bűnözők közkedvelt 

kriptovalutája. 2020 novemberében viszont a CipherTrace bejelentett két szabadalmaztatott 

eljárást, amivel a Monero tranzakciókat le tudják követni, ezzel segítve a hatóságok munkáját. 

Részletek hiányában nem tudhatjuk, hogy milyen pontossággal tudják ezekkel a 

módszerekkel beazonosítani a felhasználókat.103 Egy másik ellenszer a Monerora az lehet, 

hogy a váltók és tőzsdék egymás után kezdik kivezetni a Monerot és a hozzá hasonló 

anonimvalutákat. Ezt részben kormányzati nyomás hatására,104 részben pedig a kriptopiac 

érésének, komolyodásának, legitimizációs törekvéseinek eredményeképpen teszik. 

Nincs konszenzus az anonimvaluták szerepét illetően. Nem állíthatjuk, hogy csak bűnözők 

használják, hiszen az anonimitás és a privát szféra kérdése egyre jobban foglalkoztatja a 

                                                 
100 Kim Grauer - Henry Updegrave: The 2021 Crypto Crime Report. (go.chainalysis.com/2021-Crypto-Crime-

Report.html.), (2021.03.08) 
101 Claire Ye - Chinedu Ojukwu - Anthony Hsu - Ruiqi Hu: Alt-Coin Traceability. Pittsburgh, Carnegie Mellon 

University. 
102 Abraham Hinteregger - Bernhard Haslhofer, 2018: An Empirical Analysis of Monero Cross-Chain 

Traceability. In: arXiv, 1812.02808. szám. pp. 1-8. 
103  Dave Jevans: CipherTrace Files Two Monero Cryptocurrency Tracing Patents. 

(https://ciphertrace.com/ciphertrace-files-two-monero-cryptocurrency-tracing-patents/), (2021.03.08.) 
104 Michael del Castillo, 2020: Privacy Coins Monero, Zcash And Dash Face Uphill Battle In Japan.  

(https://www.forbes.com/sites/michaeldelcastillo/2020/05/12/privacy-coins-monero-zcash-and-dash-face-uphill-

battle-in-japan/?sh=428dd02e4cf1). (2021.03.09.) 
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társadalmat, egyre tudatosabban is bánunk a személyes adatainkkal. Az olyan üzenetküldő 

rendszerek, mint a Telegram vagy a Signal, amelyek titkosított csatornán kézbesítik az 

üzeneteket, szintén egyre népszerűbbek. Kiterjesztve ezt a hozzáállást a kriptopénzre is, nem 

nehéz belátni, hogy miért van a Monero-nak nagy népszerűsége az erős ellenszél és stigma 

ellenére is. 

3.6. A legfőbb jellemzők: keverés és anonimitás 

A keverés összefoglalva arról szól, hogy a pénz bekerül mixerek esetén matematikai 

útvesztőbe, szerencsejáték esetén egy újraelosztási kalapba, tőzsdék esetén egy vállalkozásba. 

Ezekből a keverésekből úgy tud kijönni a vagyon, hogy nem hozható bizonyíthatóan 

összefüggésbe a keverés előtti és utáni állapota. A pénzmosás tényállása szempontjából ez a 

keverés nem lényegtelen: bizonyítani kell tudni, hogy a keverésből kijövő vagyon azonos a 

keverésbe bevitt vagyonnal. Sokat tud segíteni, ha a szerencsejáték szolgáltató, vagy a 

tőzsdén jegyzett cég kellően informálja a hatóságot, viszont ennek a lehetőségnek a hiányában 

(mixerek) sem lehetetlen követni a pénzmozgásokat matematikai módszerekkel. 

A kriptopénz anonimitása három színtéren is feltűnhet: az egyik a módszer ismerete - 

ahogyan a pénzmosás történik -, a másik a szolgáltató ismerete (decentralizáltság), a 

harmadik pedig maga a tranzakció anonimitása. A konverziók és különböző dolog vásárlások 

esetén ha ismerjük a tranzakciót, máris tudjuk követni a vagyon útvonalát. Az anonimvaluták 

esetében anonim tranzakciókról van szó, viszont a AMDL5 és a Pmt. alapján erre nincs 

lehetőség. A szürke zónában mozgó szolgáltatók esetében többlet nehézség, hogy a Pmt. 17.§ 

meg is nehezíti105 az ügyfél-átvilágítást, mivel nem az AMLD5 alapján elvárt rendszerben 

működtetik a szolgáltatást.106 Ez vonatkozik a DEX-ekre, az anonimvalutákra, valamint az 

AMLD5-nek nem megfelelő VASP-okra is. A szolgáltató ismeretének hiányában (DEX) 

felmerülhetnek bizalmi kérdések, míg a módszer ismeretének hiányában a hatóságok nem 

tudják felderíteni a bűncselekményt.  

4. Összefoglalás 

Jelenleg azt láthatjuk a törvénysértő, szabályozó és hatósági relációban, hogy az eddig 

egyszerűnek tűnő pénzmosási lehetőségek fokozatosan ellehetetlenülnek. Egyre nehezebben 

és kockázatosabban oldható csak meg a kriptopénzek nyomának elrejtése, átforgatása. A 

szabályozó és hatósági fellépésen túl nem elhanyagolható az a tényező sem, hogy a 

kriptopénzek és a kriptopiac egyre inkább komolyodik, a rá jellemző sebességgel alakul át, és 

                                                 
105 Okirat hiteles másolatának bemutatására kell kötelezni az ügyfelet a már említettek szerint. 
106 Valamint egyértelmű, hogy nem személyes módon történik az ügyfél-átvilágítás. 
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vetkőzi le magáról a „vadnyugati” jelzőt, ennek pedig velejárója, hogy azok a szereplők, akik 

ezzel a folyamattal szembe mennek, óhatatlanul perifériára szorulnak. A magyar és Európai 

Uniós jogszabályok kellőképp kialakították a társadalmilag veszélyes cselekmények 

büntethetőségét és jó alapot nyújtanak a hatósági bűnüldözésnek. A pénzmosás új magyar 

tényállása már felkészült a kriptopénz (mint vagyon) elkövetési tárgyának integrálására és 

helyesen 2021. január 1. napjától büntethetővé teszi a kriptopénzzel történő pénzmosás 

minden eshetőleges formáját. Összefüggésben az Európai Parlament 2018/843 irányelvével 

(AMLD5), a 2018/1673 irányelve (AMLD6) és a módosított Pmt. annyira szigorú 

kötelezettségeket ró a kriptopénz tranzakciók végrehajtását lehetővé tevő szolgáltatókra, hogy 

gyakorlatilag csak ezen kereteket felborítva és a szolgáltató “szürke zónába” menekülésével 

van ténylegesen lehetőség rendszerszintű kriptopénzmosásra. Természetesen, ahogy 

bemutattuk: vannak és mindig is lesznek kiskapuk és új kapuk. A szolgáltatók viszont, ha meg 

akarnak maradni szolgáltatónak, akkor be kell tartaniuk a jogszabályokat. Ha nem marad 

legális szolgáltató, aki infrastruktúrát biztosítson a kriptopénzmosáshoz, akkor maradnak a 

“szürke zónás” szolgáltatók és marad a joghézagok folyamatos kutatása és kihasználása. 
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Guštin, Matko* - Sudar, Veronika*: Cryptocurrencies in Croatia: Normative 

Regulation and Young People Attitudes 

Abstract 

Cryptocurrencies are the future of the payment and development of digital markets, which 

is particularly important for the European Union and its Digital Single Market. They are 

product of information and communication technologies and Cryptocurrencies are also a form 

of digital money. But that does not have detailed regulation, so it also appears to be a 

possibility of malfeasant through their use. Croatia, as a Member State of the European Single 

Market, seeks to regulate the issue of cryptocurrency. Cryptocurrencies are marked bypassing 

the supervision of central banks, and the absence of their normative regulation can inflict 

significant harm on the States because, generally, cryptocurrencies have significant market 

value. Croatia 's cryptocurrency issue is legally regulated only indirectly, and the 

understanding of this issue is essential without reference to European Union legislation which 

seeks to harmonize the regulation of cryptocurrencies. Modern times characterize the digital 

market where the younger population is primarily present, and which will certainly use 

cryptocurrencies as a means of weeping. Therefore, this paper, in addition to the analysis of 

the normative regulation of cryptocurrencies in Croatia (with reference to the European 

Union), also deals with the research of the attitudes of young people, especially students about 

cryptocurrencies. 

Key words: cryptocurrencies, bitcoin, legal framework, Croatia, European Union 

1. Introduction 

Cryptocurrencies are the future of the payment and development of digital markets. They 

are a form of digital money. Special attention to cryptocurrencies attracted Bitcoin. Bitcoin 

first appeared in 2008 and has the fastest growing value to date. In addition to Bitcoin, there 

are other cryptocurrencies such as Ethereum, Bitcoin, Litecoin, Ravencoin, MetaHash, and 

XRP. It can be said that cryptocurrencies are still unknown to a larger population, but judging 

by the growing value trajectory, they will very quickly become part of everyday use. The 

fundamental problem of cryptocurrencies now is the lack of legal regulation. The lack of a 

legal framework leaves room for abuse. 
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The Digital Single Market is a priority of the European Union. Action by the Union is 

aimed at creating a legislative framework to protect cryptocurrency users and a general 

investment in the development of the digital market.  

As a Member State of the Single European Market, Croatia seeks to regulate the issue of 

cryptocurrency. The Croatian issue of cryptocurrencies is legally regulated only indirectly and 

understanding this issue and understanding this issue is crucial without referring to European 

Union legislation which seeks to harmonize the regulation of cryptocurrencies. The Croatian 

issue of cryptocurrencies is legally regulated only indirectly, and understanding this issue is 

crucial without referring to European Union legislation which seeks to harmonize the 

regulation of cryptocurrencies. Modern times are characterized by a digital market in which 

the younger population is primarily present, and which will certainly use cryptocurrencies as a 

means of crying. Therefore, in addition to the analysis of the normative regulation of 

cryptocurrencies in Croatia (with reference to the European Union), this paper also deals with 

the research of the attitudes of young people, especially students, about cryptocurrencies. 

2. Basic characteristics and theoretical framework 

The peak of the digital revolution, at the end of the 20th century, is the most visible 

through the decline in the prices of digital communication devices and placing the Internet in 

a private sphere. The accelerated development of IT technology also affected the commercial 

development of the electronic network in the financial transactions segment. It is an electronic 

payment system built on platforms like the Internet or mobile phones.1 

Interesting is the statement of economist and Nobel laureate Milton Friedman back in 

1999 that one thing that is missing but will soon be developed is a reliable e-cash, a method 

by which funds can be transferred online from point A to point B, without the sender knowing 

the recipient or vice versa.2 

2.1. Digital currencies 

Electronic forms of money were created in 1960 in the US, representing the EFT of the 

POS system that introduced electronic billboards between banks.3 In subsequent years, all 

European banks were associated with EFT systems. Electronic money is money that existed 

                                                 
1 Ivana Cunjak Mataković, Hrvoje Mataković, 2018: Kriptovalute - sofisticirani kodovi manipulacije. In: 

International Journal of Digital Technology & Economy 3. No 1, pp. 23-37., p. 25. 
2 Zebec, Saša., 2018: Pravna regulacija bitcoina i ostalih virtualnih valuta u nekim neeuropskim zemljama i 

hrvatskom zakonodavstvu. In: Zbornik radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu 9. No 1, pp. 87-91. 

https://hrcak.srce.hr/202081  
3 EFT (Electronic Fund Transfer) is a point-of-sale terminal for cashless payments by which transactions are 

conducted electronically. 
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exclusively within the banking system and its turnover is generated by computer systems and 

via computer networks, the Internet, and digital data storage systems (credit cards).4 

Due to the growing importance of the Internet and the need to exploit the opportunities 

provided by computer networks, new forms of money have appeared available to everyone - 

digital currency or electric money. There is no universal definition of electronic money, but it 

can be determined „how it relates to a payment system in the real and virtual world aimed at 

improving the efficiency of existing payment systems and replacing banknotes and coins in 

retail transactions “.5 

Digital currency is a form of electronic money that acts as an alternative currency and is 

transferable between individuals, without the need to use a conventional banking system. 

Digital or electronic money is one of the ways of electronic payment.6 The development of 

digital money aims to keep all the advantages of paper money while eliminating all its 

disadvantages. 

The biggest advantages of paper money are: (1) universal acceptance, (2) customer 

anonymity, (3) simple verification, (4) it is not necessary to have a bank account, (5) the 

person does not need to be legally capable, (6) easy portability. On the other hand, the biggest 

shortcomings of paper money are: (1) the possibility of counterfeiting, (2) the impracticality 

of transporting large quantities, (3) high distribution and production costs, (4) a limited 

number of nominations, (5) the existence of more than one currency. 7 

It is not easy to keep all the advantages and eliminate all the disadvantages of cash. 

Electronic money, unlike paper money, is not transferable. An ordinary banknote received in 

one of the previous transactions can be reused in one of the following. It is easily transferable 

and takes more than one transaction. Such a feature would be highly desirable for digital 

banknotes because in each transaction the banknote should not be stored in the bank, thus 

reducing the number of interactions with the bank and thus the system costs. In an electronic 

money system, the user of the banknote should add identification data to each banknote - a set 

of bit-data. It would increase the amount of bit-data stored in the virtual banknote with each 

transaction performed by it. The number of possible transactions with such a banknote would 

be limited by the maximum size of the banknote. Due to such shortcomings, portable 

                                                 
4 Buterin, Denis, Eda Ribarić i Suzana Savić, 2015: Bitcoin – nova globalna valuta, investicijska prilika ili nešto 

treće? In: Zbornik Veleučilišta u Rijeci 3. No 1, pp. 145-158., p. 145. https://hrcak.srce.hr/139715  
5 Ivana Cunjak Mataković, Hrvoje Mataković: Kriptovalute… (op.cit.) p. 25. 
6 Zebec, Saša: Pravna regulacija… (op.cit.) p. 88. 
7 Ibid. 
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electronic money systems have not been developed and each electronic banknote has a 

lifetime of one transaction.8  

Digital money as well as paper money ensures the anonymity of the person who pays with 

it and it is not possible to track it. This means that person receiving an electronic banknote 

cannot find out the identity of the person who used it.9 Electronic forms of money, namely, 

performing financial transactions by exchanging information electronically, form the basis of 

electronic business. The flow of electronic information between two parties communicating 

on the Internet allows for uninterrupted observation but opens opportunities for possible 

misuse by a third party. To neutralize or prevent such unwanted activities, encryption 

protection and authentication of participants in the transaction are used. The basis for such 

procedures is various cryptographic algorithms and mechanisms and additionally developed 

higher-level protocols that ensure the protection of electronic information as well as privacy 

of transaction participants.10 

Digital currencies must meet the criteria of security, speed, and reliability and ensure 

direct collection and processing of resources and risk management. Given that digital 

currencies are still in the development stage and have been generally accepted by consumers, 

none of digital currencies in use meets all requirements, as there are still no common 

standards. In the case of digital currencies which are independent of banking system, the 

speed of transaction depends on time required to approve transaction, which in modern 

business conditions, depending on type of currency, is only a few seconds.11 

2.2. Cryptocurrencies 

Foundations of cryptocurrencies date back to the 1980s when American cryptographer 

David Chaum invented an algorithm which remains central to modern network encryption. 

The algorithm allowed a secure, unchangeable exchange of information between parties. 

Chaum also founded DigiCash, a company which produced currency units based on a said 

algorithm.12 

                                                 
8 Ibid. 
9 Ibid.; Titov, V., Uandykova, M., Litvishko, O., Kalmykova, T., Prosekov, S., Senjyu, T., Cryptocurrency Open 

Innovation Payment System: Comparative Analysis of Existing Cryptocurrencies, J. Open Innov. Technol. 

Mark. Complex. 2021, 7, 102 
10 Bug.hr Kriptovalute: https://www.bug.hr/kriptovalute/ukupna-vrijednost-bitcoina-nezaustavljivo-raste-

premasila-bilijun-dolara-18892 (10/03/2021) 
11 Ibid.; Kriptovalute i blockchain – sve što trebate znati, Europska komisija: 

https://ec.europa.eu/croatia/cryptocurrencies_and_blockchain_all_you_need_to_know_hr (11/03/2021) 
12 Turudić, Dominik Antonio, Josipa Milić i Kristijan Štulina, 2017: Korištenje kriptovaluta u međunarodnom 

poslovanju. In: Zbornik sveučilišta Libertas 1-2. No 1-2, pp.191-210., p. 193. https://hrcak.srce.hr/191294 
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The World Bank classifies cryptocurrencies as a subset of digital currencies, which it 

defines as digital representations of value that are denominated in their unit of account, 

distinct from e-cash, which is simply a digital payment mechanism, representing and 

denominated in fiat money. Contrary to most other policymakers, World Bank has also 

defined cryptocurrencies itself as digital currencies which rely on cryptographic techniques to 

achieve consensus.13 

European Central Bank (“ECB”) has classified cryptocurrencies as a subset of virtual 

currencies. In a report on Virtual Currency Schemes of 2012, it defined such currencies as a 

form of unregulated digital money, usually issued and controlled by its developers, used and 

accepted among members of a specific virtual community. It further clarified three types of 

virtual currencies which can be distinguished depending on the interaction with traditional 

currencies and the real economy: (1) virtual currencies that can only be used in a closed 

virtual system, usually in online games, (2) virtual currencies which are unilaterally linked to 

a real economy: a conversion rate exists to purchase currency (with traditional money) and 

purchased currency can subsequently be used to buy virtual goods and services (and 

exceptionally also to buy real goods and services), (3) virtual currencies which are bilaterally 

linked to the real economy: there are conversion rates both for purchasing virtual currency as 

for selling such currency; the purchased currency can be used to buy both virtual and real 

goods and services.14 

Cryptocurrency is, therefore, a digital medium of exchange, or a digital equivalent of 

money. Main feature of cryptocurrencies is absence of a central institution which issues or 

manages them. Cryptocurrencies are generated by mining process or exchange of goods or 

services. Maintaining stability of cryptocurrencies is accomplished by using various internal 

mechanisms built into their protocol. Cryptocurrency is exchanged for real currencies on 

stock exchanges where the exchange rate depends on the supply-demand ratio. There are 

currently more than 550 cryptocurrencies on the market, among which Bitcoin dominates in 

terms of value and importance.15 Except Bitcoin, there are also Ethereum, Litecoin, 

Ravencoin, MetaHash, XRP, etc.16 

                                                 
13 Robby Houben, Alexander Snyers, 2018: Cryptocurrencies and blockchain: Legal context and implications for 

financial crime, money laundering and tax evasion. In: Policy Department for Economic, Scientific and Quality 

of Life Policies, European Parliament, p. 22. 
14 Ibid., p. 20. 
15 Buterin, Denis, Eda Ribarić i Suzana Savić: Bitcoin… (op.cit.) p. 145. 
16 HRPortfolio, Kriptovalute i što o njima kaže HNB: https://hrportfolio.hr/vijesti/ekonomija/kriptovalute-i-sto-

o-njima-kaze-hnb-59108 (11/03/2021); Dourado, Eli, Brito, Jerry, Cryptocurrency. The New Palgrave 

Dictionary of Economics, 2014. 
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It could be said that cryptocurrencies in one part represent a disputed area, as they are 

suitable for carrying out illegal activities due to the lack of uniform regulation, more 

accurately the lack of an institution in charge of management. Since there is no regulation and 

cryptocurrencies provide a high level of privacy, they are often associated with illegal 

activities, and in some countries, their use is prohibited.17 

2.3. Bitcoin 

Bitcoin is the cryptocurrency that grabs the most media attention and has the largest 

market capitalization. The sharp rise in the price of bitcoin has attracted many investors who 

saw it as a good investment opportunity. The price of bitcoin is still significantly higher today 

than it was in 2013, so the question is whether bitcoin has a future in the global financial 

markets. This question is especially evident in terms of the fact that bitcoin is a fast, relatively 

secure, and currently the cheapest way to transfer money.18 

Bitcoin is considered first modern cryptocurrency. It is first publicly used method of 

exchange which combines anonymity of users through decentralized control and enabling 

review of transaction history through blockchain.19 Bitcoin identifies an organization, 

software, and protocol. This cryptocurrency was first mentioned in 2008 in an article 

published under the pseudonym Satoshi Nakamoto. The identity of the author is still 

unknown, and it is not known whether the individual or organization is behind the 

pseudonym. In 2009, an open-source project called Bitcoin - Qt was launched, launching the 

first bitcoin units. In the first years of use, bitcoin did not have much value, and activities 

were weak and were mostly reduced to the exchange of bitcoin among certain enthusiasts. 

The first bitcoin purchase is believed to have been made by a computer programmer in 2010 

who paid 10,000 bitcoins for a $ 25 pizza.20 

Bitcoin is a Peer-to-Peer system based on complex cryptographic algorithms. A peer-to-

peer network is the concept of connecting a computer without a central point, without a server 

(central server). There, each computer finds and communicates directly with other computers. 

In addition, peer-to-peer is also a concept of sharing files between computers, also without a 

central server.21 Peer-to-peer, therefore, identifies a network where there is no central 

authority that issues new money or follows transactions. Tasks in such network are managed 

                                                 
17 Buterin, Denis, Eda Ribarić i Suzana Savić: Bitcoin… (op.cit.) p.147. 
18 Ibid., p. 146.; Koepp, V. Thorsten, Chiu, Jonathan, The Economics of Cryptocurrencies– Bitcoin and Beyond, 

2018 
19 Turudić, Dominik Antonio, Josipa Milić i Kristijan Štulina: Korištenje kriptovaluta… (op.cit.) p.195. 
20 Ibid., p.149.; Dourado, Eli, Brito, Jerry, op.cit. 
21 Sajter, Dominik, 2017: Kriptovalute, bitcoin, blockchain i slične čudnovatosti. In: Prilika, mjesečni prilog 

Glasa Koncila. Ljetni dvobroj. p.2. 
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collectively by network nodes. As the biggest advantage of such a system, it is possible to 

point out a simple transfer of money over the Internet, without intermediaries, whereby a third 

party cannot prevent or manage the user’s transactions. In the bitcoin system, there is no 

central bank that issues money and stores and processes transactions, nor is there a single 

owner of the bitcoin network.22 Key difference of bitcoin compared to centralized systems 

stems from the fact that each user has an insight into their transactions and the transactions of 

other participants. Each transaction contains the digital signature of the user who initiated it. 

A digital signature is generated from a combination of a transaction message and a user’s 

private key. The signature differs in each message, making forgery and misuse impossible 

without the original private key. Each user also owns a public key that is mathematically 

related to the private key.23 

Bitcoin can be viewed as a specialized, strictly dedicated decentralized application - a 

payment application, as well as a payment system and digital money. Bitcoin is intentionally 

limited in its functionality to make it resistant to attacks, blockages, etc.24 

Since 2008, when the article “Bitcoin - A Peer to Peer Electronic Cash” was published, 

many currencies based on similar cryptography technology have appeared. Cryptocurrency 

data shows that there were 1.541 cryptocurrencies traded on 9.123 markets on 6 March 2018 

and that the market capitalization of cryptocurrencies is USD 4,41 trillion, 41% of which 

relates to Bitcoin. Now, the market capitalization of Bitcoin is larger than the economies of 

individual countries, which stems from certain advantages that cryptocurrencies provide to 

individuals.25 

Blockchain technologies are also suitable for the development of insurance business: 

precision and protection of clearly allocated rights without the need to involve an independent 

third party can speed up and reduce the cost and implementation of insurance policies.26 Due 

to all the above, these technologies are experiencing rapid development and it is necessary to 

give them a specific legal basis. 

                                                 
22 Kriptovalute – njihova obilježja i računovodstveni i porezni tretman, Hrvatska zajednica računovođa i 

financijskih djelatnika (2020): https://www.rif.hr/akademija/kriptovalute-njihova-obiljezja-i-racunovodstveni-i-

porezni-tretman/ (13/03/2021) 
23Turudić, Dominik Antonio, Josipa Milić i Kristijan Štulina: Korištenje kriptovaluta… (op.cit.) p. 149. 
24 Sajter, Dominik, 2018: Financijska analiza kriptovaluta u odnosu na standardne financijske instrumente. In: 

Koški, D., Karačić, D. & Sajter, D. (ur.) Financije - teorija i suvremena pitanja. Ekonomski fakultet u Osijeku, 

Osijek, pp. 277-301. 
25 Ivana Cunjak Mataković, Hrvoje Mataković: Kriptovalute… (op.cit.) p. 26. 
26 Fintech: prijetnja ili prilika? Hoćemo li klikati negdje drugdje?, 2019: HUB Analize.; Tri činjenice koje 

morate znati o virtualnim valutama, Addiko.hr: https://www.addiko.hr/financijska-pismenost/tri-cinjenice-koje-

morate-znati-o-virtualnim-valutama/ (13/03/2021) 
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3. Legal regulation 

The consequences of the introduction of new digital technologies, the emergence and 

development of new objects based on the public blockchain of such cryptocurrencies like 

Bitcoin, Lightcoin, Ethereum, etc. (hereinafter referred to as “cryptocurrency”) are very 

relevant, there is a need for legal regulation as tools and relations arising from their use in 

general.27 

The interest in the research of the financial law system as a branch of the law is due to a 

variety of circumstances, primarily active development of legislation governing public 

finances, the modernization of the State’s economic system in general, and the State’s 

financial system. Available monographs show that this problem was and has remained urgent 

and called for in the field of scientific research.28 

3.1. Legal regulation in the EU Law 

Digital technologies will determine the future of finance. Consumers and businesses are 

increasingly accessing financial services digitally, innovative market participants are 

introducing new technologies, and existing business models are changing. Digital finances 

have helped citizens and businesses to cope with the COVID-19 pandemic. For example, 

online identity verification has allowed consumers to open accounts and use several remote 

financial services. An increasing proportion of paying in shops is now digital and contactless, 

and online shopping (e-commerce) has increased significantly. Security and reliability of 

digital infrastructure have become important as more and more people access financial 

services via the Internet, and employees in the financial sector themselves work remotely. 

Back in 2014, the European Banking Authority (EBA)29 published an Opinion on virtual 

currencies addressed to the European Council, the Commission, and the European Parliament 

proposing a potential regulatory regime for virtual currencies while advising that financial 

institutions should not buy, hold, or sell cryptocurrencies until regulations for digital 

currencies are enacted.30 

                                                 
27 Tsindeliani, Imeda, 2019: Public financial law in digital economy. In: Informatologia 52, No 3-4, pp.185-193., 

p.189. https://doi.org/10.32914/i.52.3-4.6,  
28 Ibid., p.191.; Regulacija kriptovaluta: Ni novac, ni roba, ni mjera vrijednosti, ni sredstvo razmjene, ni oblik 

štednje. Ili sve to!?, Mreža za IT profesionalce: https://mreza.bug.hr/regulacija-kriptovaluta-ni-novac-ni-roba-ni-

mjera-vrijednosti-ni-sredstvo-razmjene-ni-oblik-stednje-ili-sve-to/ (13/03/2021) 
29 The EBA is an independent body of the European Union, whose main objectives are to maintain financial 

stability in the EU and to ensure the integrity, proper functioning and efficiency of the banking sector. Note that 

the EBA is part of the European System of Financial Supervision (ESFS). 
30 Zebec, Saša, 2018: Bitcoin - pravna regulacija u Europskoj uniji i domaćem zakonodavstvu. In: Zbornik 

radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu 9, No 1, pp.93-97. https://hrcak.srce.hr/202082  
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Digital technologies are key to relaunching and modernizing the European economy in all 

sectors. At the same time, however, it is necessary to protect users of financial services from 

dangers arising from greater reliance on digital finance. That is why supporting digital 

transition in the EU is one of the main priorities of the European Commission. Acceptance of 

digital finance will contribute to the overall digital transformation of our economy and 

society. This, in turn, will bring significant benefits to consumers and businesses.31 

The goal of the Union is to make digital finance available to European consumers and 

businesses. European Union needs to promote digital finance based on European values and 

sound risk management. According to the Communication, the EU should introduce a solid 

legal framework by 2024 that allows the use of interoperable digital identity solutions, which 

will enable new clients to introduce financial services („onboarding”) quickly and easily.32 

This framework should be based on more harmonized rules on the prevention of money 

laundering and terrorist financing and a revised framework for electronic identification and 

trust services for electronic transactions. It should allow for the re-use of customer data, 

subject to informed customer consent, based on full transparency regarding the consequences 

and implications of such re-use.33 

It is important to mention the issue of cryptocurrency taxation. Following this, the Court 

of Justice ruled in November 2015 that bitcoin should be treated as a currency (means of 

payment) and not as “tangible assets” (at least in tax terms), which implies that bitcoin 

transactions are excluded from the payment of value-added tax.34 

3.2. Legal regulation in the Republic of Croatia 

Legislation of the Republic of Croatia defines the term funds in the Payment Operations 

Act.35 Article 3, paragraph 1, item 26. of the Act defines banknotes and coins, electronic 

money in the sense as it is regulated by the law governing the operations of electronic money 

institutions, as well as monetary claims against the payment service provider (book money).36 

Electronic Money Act defines the definition of electronic money in Art.3. para. 1., p. 7.: „ 

“Electronic money” means electronically, including magnetically, stored monetary value 

                                                 
31 Komunikacija Komisije Europskom Parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom I socijalnom odboru I 

Odboru regija o strategiji za digitalne financije za EU, Bruxelles, 24.9.2020., COM(2020) 591 final, https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0591&qid=1615628110234 (09/03/2021) 
32 Kupujete, rudarite, prodajete… No, trebate li platiti porez na kriptovalute i kako su uopće regulirane?, 

Netokracija: https://www.netokracija.com/kriptivalute-bitcoin-porez-hrvatska-174626 (13/03/2021) 
33 Komunikacija Komisije 24.9.2020., COM(2020) 591 final, (op.cit.) 
34 Zebec, Saša: Bitcoin - pravna regulacija… (op.cit.) 
35 Mogući rizici povezani s ulaganjima u virtualne valute, HNB: https://www.hnb.hr/-/moguci-rizici-povezani-s-

ulaganjima-u-virtualne-valute (13/03/2021) 
36 Payment Transactions Act (OJ 66/2018) 
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issued after the receipt of funds for the purpose of executing payment transactions within the 

meaning of the law governing payment transactions and accepted by a natural or legal person 

who is not the issuer of that electronic money, which constitutes a monetary claim against the 

issuer “.37  The same Act in Art. 5. para. 1. determines who can be the issuer of electronic 

money in the Republic of Croatia: „1) a credit institution established in the Republic of 

Croatia, 2) a credit institution established in another Member State, 3) a credit institution from 

a third country through its branch established in the Republic of Croatia, 4) an electronic 

money institution, 5) a small electronic money institution established in the Republic of 

Croatia, 6) the Croatian National Bank when it is not acting as a monetary authority or other 

public authority, 7) the Republic of Croatia and a unit of local or regional self-government 

when acting as a public authority, 8) the European Central Bank and central banks of other 

Member States when not act as monetary or other public authorities.“38 

Regarding bitcoin business, the Croatian National Bank stated in 2015 that bitcoin: “does 

not fall under any legally regulated category of means of payment and that according to 

Article 21 of the Law on the Croatian National Bank and Article 4 of the Foreign Exchange 

Act, „Bitcoin“, does not represent money, or means of payment in the Republic of Croatia, or 

foreign currency or foreign means payments.“39  

4. Survey of young people's attitudes towards cryptocurrencies 

                                                 
37 Electronic Money Act (OJ 64/18) 
38 Ibid., čl. 5., st.1. 
39 Zebec, Saša: Bitcoin - pravna regulacija… (op.cit.) p. 22.; Porez na kriptovalutu u Hrvatskoj, Kriptovaluta.hr, 

https://www.kriptovaluta.hr/vijesti/porez-na-kriptovalute-hrvatska/ (14/03/2021) 
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It is almost universally known that 

cryptocurrency is a means of payment in the 

future, so this part of the work is done by 

examining the attitudes of young people about 

cryptocurrencies. Specifically, the research was 

conducted with an online questionnaire on a total 

of 117 respondents - students of the Josip Juraj 

Strossmayer University of Osijek aged 18 to 30 

years. Observing the respondents according to 

the type of study, it includes students of social, 

humanities, natural, technical, biotechnical, 

biomedical, artistic and interdisciplinary study areas. The questionnaire consisted of nine 

questions in a way that examined the attitudes about cryptocurrencies, as well as the opinion 

on the current legislative regulation of the same at the level of Croatia and the European 

Union. The research was conducted among the student population because cryptocurrencies 

are undoubtedly a tool that this population will encounter in the future, so the intention was to 

research theirs about cryptocurrencies. 

Observing the gender structure of the respondents, 62% of females and 38% of males 

participated in the research. 

Furthermore, respondents also stated their level of IT literacy, so 55 % of respondents state 

that they have a good level of IT literacy, 39 % point out that they are excellent IT literacy, 

while 6 % of respondents claim that they have bad IT literacy. The results obtained show that 

the lack of significant investment in 

cryptocurrencies stems from an inadequate level 

of IT literacy because 55 % of respondents 

indicate that there is only a good level of IT literacy, which should certainly add to the level 

of knowledge of cryptocurrencies. Generally, it is necessary to reinforce the level of IT 

literacy, as the current level does not guarantee adequate acceptance of modern means of 

payment. 

After a block of basic, profiled questions, respondents declared to know or heard of 

cryptocurrencies with multiple choice of responses. Some of the cryptocurrencies offered 

were Ethereum, Bitcoin, Litecoin, Ravencoin, MetaHash, and XRP and was offered the 

option "None of the specified" and "Other." So 40,2 % of respondents know or have heard of 

62%

38%
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Figure 1: Gender distribution of respondents 

Source: Survey of authors 
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Figure 2: Level of IT literacy of respondents 

Source: Survey of authors 
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the cryptocurrency of Ethereum, 32,5 % for the cryptocurrency of Litecoin, 12 % for Raven 

6,8 % for MetaHash and 23,9 % for the cryptocurrency XRP.  Almost expected, most of the 

respondents know or heard about the Bitcoin cryptocurrency - 96,6  %, while 4,3 % of the 

respondents don't know or haven't heard of any cryptocurrency. Under option other 

cryptocurrencies, 7,7 % of respondents reported knowing or heard for cryptocurrencies Pi (4,3 

%), Bee, ADA, NEO, Vechain and Tron. 

 

Figure 3:Which of these cryptocurrencies do you know or have you heard of them? 

Source: Survey of authors 

As a rule, cryptocurrencies do not yet have their unique definition, or are generally not 

considered as money or digital money. The respondents declared what cryptocurrencies 

represent for them. Thus, 61 % of the respondent’s cryptocurrencies are a means of payment 

in the future, for 23 % of them cryptocurrencies are a means of quick profit, 13 % of 

respondents cryptocurrencies view as a means of maladministration and money laundering, 

whereas only for 3 % of respondents constitute a means of causing damage to state budgets, 

even though this could also be linked to the perception of malverings and money laundering. 

Thus, 16 % of respondents observe 

cryptocurrencies in a negative way, 

while 84 % are viewed positively in a 

positive way. 

The next block of questions 

concerned the specific treatment of 

respondents in relation to 
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cryptocurrencies. On the question of 

whether they have invested in 

cryptocurrencies by now, 76% of 

respondents replied that they had not 

been invested in cryptocurrencies so far, 

while 24 % of respondents invested in 

cryptocurrencies.  Generally, one quarter 

of the respondents has so far invested in 

cryptocurrencies which certainly 

projects their future investment in 

cryptocurrencies. However, the question 

of what would encourage respondents to 

invest in cryptocurrencies, the answers 

were next. Investing in cryptocurrencies, 

39% of respondents would encourage 

financial support for the first investment, 

24% would encourage better cryptocurrency promotion, 22% stronger supervision of financial 

institutions over the cryptocurrency market and 15% better legislative regulation. This 

information thus obtained indicates that respondents are clearly not as important legislative 

regulation as the financial support for first investment in cryptocurrencies. 

Contrary to the "stimulating" questions related to cryptocurrencies, respondents also 

claimed why they would not invest funding in cryptocurrencies. 35 % of respondents would 

not invest their resources in cryptocurrencies because of their value changes rapidly, and there 

is uncertainty and investment risk in them. On the other hand, 30 % of respondents consider 

that there is not enough effective means of protection against this risk and therefore detracts 

them from investing in cryptocurrencies. The question of (non)information and bad promotion 

of cryptocurrency 29 % is considered a reason why they would not invest funds in 

cryptocurrencies, while only 6 % of respondents as the reason why they would not invest their 

funds in cryptocurrencies cite the fact that too few people invest in cryptocurrencies. From 

this information, it is apparent that respondents see the problem with cryptocurrency of their 

economic side the risk of frequent and sudden changes in value rather than legislative 

regulation. 

Although cryptocurrencies do not yet have a clearer definition, hence even clearer 

legislative regulation, their investors are making significant profits. Thus, the respondents 

39%
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Better legislative regulation
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cryptocurrency market

Better cryptocurrency promotion

Figure 5:Reasons for investing funds in cryptocurrencies. 

Source: Survey of authors 
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declare whether to tax cryptocurrencies, 

although there is still no clearer regulation of 

them, more specifically, they are still not 

considered as a classic means of payment. 

Even 73 % of respondents believe that 

cryptocurrencies do not need to be taxed, and 

only 27 % are necessary. The views of 

respondents on the necessity to tax 

cryptocurrencies need to be looked from the 

point of view what cryptocurrencies 

represent for them. Namely, 61 % of 

respondents consider cryptocurrencies as a 

means of payment in the future, while 23 % 

of them believe that cryptocurrencies are 

nothing but a means of quick earnings. Thus, 

the majority of respondents perceive cryptocurrencies in a positive or progressive sense, while 

only 16 % of them perceive cryptocurrencies extremely negatively as a means of malversation 

and money laundering, i.e., a means suitable for damaging state budgets. The data thus 

obtained spill over into the issue of cryptocurrency taxation. 

In the last survey question, respondents answered individual statements by selecting the 

options "I do not agree at all," "I do not agree," "I neither agree nor disagree," "I agree" and "I 

completely agree," where the claims are mainly related to legal issues, i.e., issues of legal 

regulation of cryptocurrencies. 

15,4 % of respondents do not agree at all with the statement that Croatia has very well 

(legally) regulated cryptocurrencies with its legislation, 26,5 % of them do not agree, 51,3 % 

neither agree nor disagree with that statement, 6 % of respondents agree, while 0,85 % of 

respondents fully agree with this statement. 

When it comes to the same statement related to the European Union, 7,7 % of respondents 

do not agree at all that the European Union has very well (legally) regulated cryptocurrencies, 

17,1 % disagree, 57,3 % do not agree, nor does he agree with this statement, 16,2 % agree that 

the European Union has regulated cryptocurrencies very well and 1,71 % of respondents fully 

agree. 
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There's not enough information about cryptocurrency

No effective means of risk protection

Their value changes rapidly

Too few people invest in cryptocurrencies

Figure 6: Reasons for not investing funds in 

cryptocurrrencies 

Source: Survey of authors 
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As the European Union has the ability 

to harmonize or harmonize law with its 

mechanisms, with the statement that it 

would be most useful for EU member 

states if the Union itself set uniform 

regulatory rights for the cryptocurrency 

market, 6 % of respondents disagree, 5,1 

% disagree, 25,6 % neither agree nor 

disagree with this statement, 32,5 % agree 

that the European Union should set 

uniform rules for cryptocurrencies, while 

30,8 % of respondents fully agree with 

this statement. 

A significant part of the respondents in 

previous answers pointed out that the use of cryptocurrencies is uncertain, which can certainly 

be attributed to the lack of a single body that would regulate cryptocurrencies. Therefore, it 

was argued that the use of cryptocurrencies would be safer and would attract more users if 

there was an independent regulatory body to supervise them. 28,2 % of respondents 

completely agree with this statement, 33,3 % of them agree, 23,1 % of respondents neither 

27%

73%

Yes No

Figure 8: Should cryptocurrency be taxed? 

Source: Survey of authors 
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agree nor disagree, while 10,26% of respondents do not agree at all, i.e., 5,1 % of them 

disagree with the above statement. 

Regarding the lack of legislative regulation of cryptocurrencies, respondents were also 

considered that states should regulate the use and market of cryptocurrencies by a single law, 

i.e. a law that would exclusively and exclusively regulate cryptocurrencies. 34,2 % of 

respondents agree with this statement, 28,2 % of them completely agree, 22,2 % of 

respondents neither agree nor disagree, 9,4 % of them do not agree at all, while 6 % of them 

disagree. does not agree with that assertion. 

4.1. Respondents' attitudes towards gender 

If the respondents' attitudes towards cryptocurrencies towards gender are observed, the 

results are as follows. Namely, out of the total number of male respondents, 47,7 % point out 

that they have good IT literacy, and the same percentage declare themselves when it comes to 

excellent IT literacy, while 4,5 % of male respondents point out that they have bad IT literacy. 

Looking at female respondents, out of their total number, 58,9 % of them point out that they 

have good IT literacy, 34,3 % of them have excellent IT literacy, while 6.85% of them have 

bad IT literacy. 

Looking at the question of the meaning of cryptocurrencies, out of the total number of 

male respondents, 70,45 % of them consider them a means of payment in the future, 18,2 % 

of them consider them a means of malversation and money laundering, 9,1 % consider it a 

means fast wages, while 2,3 % believe that it is a tool suitable for damaging state budgets. On 

the other hand, speaking about female respondents, 4,11 % of them consider cryptocurrencies 

as a means of damaging state budgets, 54,8 % as a means of payment in the future, 9,6 % as a 
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Figure 9: IT literacy by gender 
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ring. money and 31,5 % of them as a means of quick earnings. From the above results, both 

male and female respondents consider cryptocurrency as a means of future payment. 

W

hen 

asked what the incentive would be to invest in cryptocurrencies, the following answered. 

Namely, out of the total number of male respondents, 25 % of them would be encouraged to 

invest in cryptocurrencies by their better promotion, 22,7 % would be encouraged by better 

legislation, 34,1 % by financial support for the first investment, while 18,2 % would be 

encouraged by stronger supervision of financial institutions over the cryptocurrency market. 

Looking at the responses of female respondents, 23,3 % of them to invest in cryptocurrencies 

would be encouraged by their better promotion, 10,96 % would be encouraged by better 

legislation, 41,1 % by financial support for first investment, while 24,66 % would be 

encouraged by stronger supervision financial institutions over the cryptocurrency market. 

The means of crying in the future

Quick-earning tool

Antitrust and money laundering

Means suitable for the application of injury State
budgets
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Figure 11: What do cryptocurrencies mean for you? 

Source: Survey of authors 
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From the above results, both male and female respondents consider cryptocurrency as a 

means of future payment. 

Speaking about the reasons for not investing in cryptocurrencies, male respondents point 

out the following. Namely, 13,65 % of them would not invest in cryptocurrencies since too 

few people invest in cryptocurrencies, 43,2 % of them due to frequent and rapid changes in 

value, 38,65 % due to ineffective risk protection, while 4,55 % of respondents do not would 

invest in cryptocurrencies due to insufficient information about them. Looking at the answers 

of female respondents, out of their total number, 6,85 % of them would not invest in 

cryptocurrencies since too few people invest in cryptocurrencies, 32,9 % due to frequent and 

rapid changes in their value, 21,9 % due to inefficient funds. risk protection, while 38,35 % of 

them would not invest in cryptocurrencies due to insufficient information about the 

cryptocurrencies themselves. 

When it comes to taxing cryptocurrencies, out of the total number of male respondents, 

34,1 % of them believe that cryptocurrencies should be taxed even though there is still no 

clearer regulation, while 65,9 % of them believe that they should not be taxed. On the other 

hand, when it comes to female respondents, out of their total number, 23,3 % of them believe 

that cryptocurrencies should be taxed, while 76,7 % of them believe that it is not necessary. 

To understand the issue of cryptocurrencies in the legal sense, the attitudes of the 

respondents are also important. 37,2 % of male respondents fully agree that it would be most 

There's not enough information about cryptocurrency

No effective means of hedging

Their value changes rapidly

Too few people invest in cryptocurrencies

0 5 10 15 20 25 30

Female Male

Figure 12: Reasons for not investing funds in cryptocurrrencies 

Source: Survey of authors 
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useful for EU Member States if the Union itself sets uniform rules for the cryptocurrency 

market, in contrast to female respondents were 39,73 % of them agree with this statement. 

However, 39,55 % of male respondents neither agree nor disagree that Croatia has regulated 

cryptocurrencies very well with its legislation, unlike female respondents were 58,9 % of 

them neither agree nor disagree with this statement. On the other hand, that the European 

Union has very well (legally) regulated cryptocurrencies with its legislation, 41,9 % of male 

respondents do not agree or disagree, while 67,1 % of female respondents neither agree nor 

disagree with that claim. 37,2 % of male respondents agree that states should regulate the use 

and 

market of cryptocurrencies with a single legislation, compared to 32,9 % of female 

respondents, who agree with this statement. To make the use of cryptocurrencies more secure 

if there was an independent regulatory body to supervise them, 30,2 % of male respondents 

agree, while 35,7 % of female respondents agree with this statement. 

4.2. Attitudes of respondents towards the level of computer literacy 

Observing the respondents according to the level of IT literacy, their attitudes are as 

follows. Namely, among respondents with excellent IT literacy, 65,2 % of them (out of their 

total number) have not invested in cryptocurrencies so far, and, 76,1 % of them believe that 

cryptocurrencies (for now) do not need to be taxed. They cite the lack of effective safeguards 

as the main reason for not investing in cryptocurrencies, while almost half of them would be 

encouraged to invest in cryptocurrencies by financial support for the first investment. For 

two-thirds of this group of respondents, cryptocurrencies represent a means of payment in the 

future. 

Yes

No

0 10 20 30 40 50 60

Female Male

Figure 13: Should cryptocurrency be taxed? 

Source: Survey of authors 
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Among respondents with good IT literacy, 81,25 % of them (out of their total number) 

have not invested in cryptocurrencies so far, and, 70,31 % of them believe that 

cryptocurrencies (for now) do not need to be taxed. They cite the rapid change in their value 

as the main reason for not investing in cryptocurrencies, and they also cite financial support 

for the first investment as an incentive to invest in cryptocurrencies. Also, more than half of 

them consider cryptocurrencies as a means of payment in the future. 

The smallest number of respondents with bad IT literacy, so none of them invested in 

cryptocurrencies, most believe that they should not be taxed, the reason for not investing in 

cryptocurrencies is mostly insufficient information and the speed of change in their value, 

investing in cryptocurrencies would encourage them to better promote them, and, 

cryptocurrencies are considered a means of payment in the future. 

When it comes to views on individual claims, respondents with excellent IT literacy fully 

agree that it would be most useful for EU Member States if uniform rules on cryptocurrencies 

were set at Union level, while respondents with good and bad IT literacy agree with this 

statement. Respondents of all levels of IT literacy equally respond to the level of legal 

regulation of cryptocurrencies in Croatia and the European Union - they neither agree nor 

disagree that this issue is well regulated. Respondents with an excellent level of IT literacy 

fully agree that states should regulate the use and market of cryptocurrencies through uniform 

legislation, while respondents with good and bad IT literacy agree with this statement. The 

same considerations exist for the claim that the use of cryptocurrencies would be safer and 

attract more users if there were an independent regulatory body to supervise them. 

5. Conclusion 

Cryptocurrencies, in their current or any other form, are certainly a means of payment in 

the future primarily because of the ease of their use. However, the key problem today is the 

lack of proper legal regulation of their use, which causes mistrust in their use. The results of 

the conducted research also support this. 

First, it is crucial to improve the level of IT literacy of citizens because most of them have 

good IT literacy what could be interpreted as a reason why a good part of citizens do not have 

any knowledge or assumptions about cryptocurrencies or do not want to invest in them. In 

general, this is a good indicator, but it should be borne in mind that these are younger 

respondents who are expected to have a significantly better level of IT literacy. Observing 

which cryptocurrency is the most famous, it is undoubtedly Bitcoin, most of the respondents 

consider cryptocurrency as a means of payment in the future. On the other hand, they would 
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be encouraged to invest in cryptocurrencies by financial support for the first investment, while 

they are currently discouraged from investing by the rapid change in the value of 

cryptocurrencies. 

When it comes to issues of legal regulation of cryptocurrencies, it is interesting that almost 

three quarters of respondents believe that it is still not necessary to tax cryptocurrencies.  

Croatian legislation only sporadically regulates cryptocurrencies, as well as European Union 

legislation, so the attitudes of the respondents are in line with that who generally think that 

this area is not regulated on a better basis either at national or European level. However, when 

asked how the use and market of cryptocurrencies should be legally regulated, the 

respondents are most in favor of passing a single law that would regulate these issues, more 

precisely, which would be created by the rules and instructions of the European institutions. 

As expected, respondents also believe that there should be an independent regulatory body 

that would supervise cryptocurrencies, which is not surprising given all their specifics, or 

differences in relation to the current money market. 

Thus, the role of national states is to fully regulate the issue of cryptocurrencies with their 

legislation, which is characterized by the intention of increasing use because, otherwise, legal 

shortcomings will strengthen the presence of actual and potential embezzlement. In this sense, 

the action of European institutions is crucial for European countries which issue of 

cryptocurrencies can be harmonized at the legislative level and thus, in the broadest sense, 

harness the financial potential offered by cryptocurrencies. 
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Glavanits Judit*: A blokklánc technológia közbeszerzési alkalmazási lehetőségei 

Absztrakt  

2021-ben már bátran kijelenthető, hogy az állam (és láthatóan az EU is) elkötelezett egyes 

kormányzati feladatok blokklánc-alapra helyezésről (vagyis ebben a szerepkörben az állam 

már üzemeltető), akkor innen már csak egy lépés a technológia közbeszerzések területére 

történő implementálása, amely elsősorban az okosszerződési rendszeren keresztül képzelhető 

el. Az okosszerződési rendszer lehetővé tenné az állami beszerzések átláthatóbbá, 

visszakövethetővé tételét amellett, hogy jelentősen gyorsítaná a szerződéskötési folyamatot is.  

Jelen tanulmányban részletesen vizsgálom azokat a konkrét kapcsolódási pontokat, ahol a 

hatályos közbeszerzési jogunk és a blokklánc-technológia együttműködése egyértelmű 

előnyöket hozhatna a joggyakorlat számára. 

Kulcsszavak: közbeszerzés, SDG, blokklánc, DLT, fenntarthatóság, átláthatóság 

1. Állam és blokklánc – állami blokklánc? 

Az állam és a blokklánc technológia1 több módon kerülhet egymással kapcsolatba. Mint új, 

és a felforgató technológiák között nyilvántartott megoldás, a szabályozási és felügyeleti oldal 

nyilvánvalóan adja magát. Ahogy az Európai Bizottság is felhívta rá a figyelmet, a 

technológia nem mentes jogi kérdésektől, különösen a GDPR viszonylatában, hiszen egy 

olyan rendszer, amelynek lényege a visszafelé történő adatmódosítás (közel) lehetetlensége, a 

törléshez való jog (right to be forgotten) szempontjából komoly aggályokat vethet fel. Annak 

ellenére, hogy a blokkláncok egyik népszerű felhasználási területe lehetne például az 

egészségügy, éppen a nyilvántartott adatok szenzitivitása és a hozzáférhetőség 

korlátozhatósága okán nem tart előbbre a fejlesztés.2 Szintén vet fel jogalkotói szempontból 

kérdéseket a fogyasztóvédelem kérdése, különös tekintettel a veszélyeztetett csoportok által 

kötött ügyletek vonatkozásában.3 A kriptoügyletek, mint a blokklánc-technológia 

                                                 
*Dr. habil. Glavanits Judit, tanszékvezető egyetemi docens (Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és 

Jogtudományi Kar, Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék) 
1 A tanulmánykötet tematikájára tekintettel a továbbiakban az alapfogalmak részletese magyarázatától eltekintek, 

mivel az olvasóközönség számára – ha ezt a könyvet a kezébe vette – azok valószínűleg már ismertek. A fogalmi 

pontosításokat, elhatárolásokat, illetve az egyes speciálisabb szakkifejezéseket a lábjegyzetekben igyekszem 

feloldani. 
2 Leszámítva természetesen Észtországot, ahol az állam élen jár az állampolgárok és gazdasági társaságok 

adatainak blokklánc-rendszeren történő tárolásában, és az elektronikus adattárolás az egészségügy területén is 

megoldott már.  
3 ld. erről: Glavanits Judit, 2019: Blockchain technology in the glance of consumer protection. In: Rastislav 

Funta (szerk.) Počítačové právo, UI, ochrana údajov a najväčšie technologické trendy, pp. 17-28. 

https://dfk.sze.hu/addressbook/person/id/1067289/m/6844
https://dfk.sze.hu/addressbook/person/id/1067289/m/6844
https://dfk.sze.hu/addressbook/person/id/48713/m/6844
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szempontjából jelenleg elsődleges felhasználási terület, már a szabályozás látókörében van 

nemzetközi szinten. Az Európai Parlament részletes jogi előkészítő anyagokkal rendelkezik 

már egy egységes szabályozás lehetőségéhez4, valamint a Bizottság által létrehozott EU 

Blockchain Observatory & Forum tagjai is készítetek elő háttéranyagot a tagállami jogalkotók 

számára.5  Az uniós államok közül 2018-ban az angol fennhatóság alatt lévő Gibraltár 

fogadott el elsőként DLT-tárgyú (distributed ledger technology – megosztott főkönyvi 

technológia) szabályozást, amelyben nem konkrét működési kereteket, hanem alapelveket 

rögzítettek a DLT-alapú szolgáltatást nyújtók számára.6 Tagállami szinten Málta győzött a 

szabályozási versenyben7 (amely versenyt ezúttal az iparági résztvevők szó szerint 

értelmeztek), majd Lichtenstein következett8 a jogalkotási sorrendben. A nagyobb tagállamok 

közül Olaszországnak is van már elfogadott blokklánc definíciója9, és várható, hogy a közeli 

jövőben egyre több szabályozott piac lesz Európában.10 

A második terület, ahol az állam kapcsolatban kerülhet a technológiával, az a „fogyasztói” 

oldal, vagyis amikor az állam a szolgáltatásaihoz eszközként használja fel a DLT 

technológiából származó előnyöket, és a fejlesztők szolgáltatásainak igénybe vevőjeként 

jelentkezik. Az technológia állami felhasználása körében számos tanulmány született már11, 

                                                 
4 ld. például: Houben Robby - Snyers Alexander, 2018: Cryptocurrencies and blockchain. Legal context and 

implications for financial crime, money laundering and tax evasion. European Parliament, Policy Department for 

Economic, Scientific and Quality of Life Policies.   

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150761/TAX3%20Study%20on%20cryptocurrencies%20and%20block

chain.pdf (2020.10. 08.) 
5 Consensys: Legal and Regulatory Framework of Blockchains and Smart Contracts. Thematic Report,  EU 

Blockchanin Observatory & Forum. 2019. szeptember 27. 

https://www.eublockchainforum.eu/sites/default/files/reports/report_legal_v1.0.pdf (2020. 10. 08.) 
6 A 2018. január 1. napjával hatályba lépő rendelkezések a pénzügyi tevékenységekhez kapcsolódnak. Úgy 

definiálják a DLT-alapú ügyleteket, mint üzleti módszert, amely megosztott főkönyvi rendszer használatával 

tárolnak és mozgatnak értéket („value”). A felügyeleti szerv a gibraltári pénzügyi felügyeleti hatóság. Részletek 

találhatók itt: https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/gibraltar.php (2020. 10. 08.) 
7 A máltai jogalkotó 3 jogszabályt fogadott el, amelyek közül kiemelkedő jelentőségű a virtuális 

fizetőeszközökre vonatkozó jogszabály. Ennek hatására több szolgáltató is Máltára helyezte a székhelyét azzal 

az indoklással, hogy Európában egyedül itt van megbízható jogi környezet a kriptovalultákkal történő 

ügyletekhez. 
8 A 2019. októberében hatályba lépett jogszabály a „tokenekről és megbízható technológia szolgáltatást 

nyújtókról” szól, jelezve ezzel is, hogy nem a technológiát magát, hanem az erre épülő gazdaságot célozza a 

szabályozás. Ld. részletesebben itt: https://impuls-liechtenstein.li/en/blockchain-act-liechtenstein/ (2020. 10. 08.)  
9 Ismerteti: Casalini, Lucio, 2019: Blockchain and Smart Contracts – What Changes Lie Ahead for Banking and 

Financial Law? Diritto del Risparmio, 9. szám, pp. 1-8.  

https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/09/24/blockchain-and-smart-contracts/ (2020. 10. 08.) 
10 Az első szabályozások bemutatása bővebben itt: Scholl, Hans Jochen – Pomechchikov, Roman – Rodriguez, 

M. P. B., 2020: Early Regulations of Distributed Ledger Technology/Blockhain Providers: A Comparative Case 

Study. Proceedings of the 53rd Hawaii International Conference on System Sciences, pp. 1760-1769.  
11 Csak néhány a közelmúltból: FAO 2019: E-agriculture in action: Blockchain for agricultura. Opportunities and 

Challenges. Issue paper, http://www.fao.org/3/CA2906EN/ca2906en.pdf, Jiang, Shan at al., 2018: BlocHIE: a 

BLOCkchain-based platform for Healthcare Information Exchange. IEEE International Conference on Smart 

Computing. DOI 10.1109/SMARTCOMP.2018.00073,   

Pinna, Andrean – Ibba, Simona, 2018: A blockchain-based Decentralized System for a proper handling of 

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150761/TAX3%20Study%20on%20cryptocurrencies%20and%20blockchain.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150761/TAX3%20Study%20on%20cryptocurrencies%20and%20blockchain.pdf
https://www.eublockchainforum.eu/sites/default/files/reports/report_legal_v1.0.pdf
https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/gibraltar.php
https://impuls-liechtenstein.li/en/blockchain-act-liechtenstein/
https://www.dirittodelrisparmio.it/2019/09/24/blockchain-and-smart-contracts/
http://www.fao.org/3/CA2906EN/ca2906en.pdf
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területeket ismertetem, amelyekben az állam, mint szolgáltatást megrendelő leginkább 

érdekelt lehet.  

A már létező, vagy fejlesztés alatt álló területek közül kiemelkedik az ingatlan-

nyilvántartás kérdése, amellyel jelenleg is több ország foglalkozik aktívan. Svédországban a 

hatósági nyilvántartási feladatokat ellátó Lantmäteriet több fejlesztővel együttműködve az 

elméleti kidolgozáson már túljutott, és pilot projekt formában működteti az ingatlan-

nyilvántartási rendszerének egy részét blokklánc alapokon. A kifejlesztett rendszer 

értelmében az ingatlan-adásvételi szerződés megkötésétől a banki ügyintézésen át a jogerős 

bejegyzésig tartó, papír alapon 4 hónap alatt zajló folyamatokat néhány napra tudták 

rövidíteni, a rendszer kötelező elemeként rögzített digitális aláírások használatával pedig a 

visszaélések száma is redukálható.12 Az elektronikus eljárásokban világszinten élen járó 

Észtország is blokklánc alapokra helyezte az ingatlannyilvántartási és részben az adásvételi 

folyamatokat: a teljesen papírmentes eljárás során 8 nap alatt jegyzik át a tulajdonjog-

változásokat. Észtország esetében már 2007 óta működik a KSI blokklánc, amely kizárólag az 

állami adattárolásban működik. 2018 óta az országban a teljes ingatlanforgalmi nyilvántartás 

blokklánc alapú, ugyanakkor a közjegyzők ügyfél-azonosítási feladatköre megmaradt.13 A 

blokklánc-alapú ingatlannyilvántartási rendszer kapcsán több szerző is megjegyzi, hogy olyan 

országokban, ahol nagy a katonai vagy politikai kockázat, a változó rezsimek papír alapú 

nyilvántartásaihoz képest megbízhatóbb a tulajdonjog igazolása, amennyiben az adatokat 

megbízható helyen – például blokkláncon – tárolják. Erre vonatkozóan Ghána egy pilot 

projektet valósít meg, amely keretében a Kumasi régió ingatlannyilvántartási adatainak 

blokklánc-alapra helyezése van folyamatban 2018 óta.14 Az ingatlannyilvántartási rendszer 

reformja kapcsán ugyanakkor Örményország az abszolút vezető, a Világbank „Doing 

Business 2016” jelentése alapján15 a világelső a könnyű tulajdonjog-bejegyzés tekintetében. 

Az országban 2015-ben indult el az ingatlan-nyilvántartási rendszer blokklánc alapra 

                                                                                                                                                         
temporary employment contracts. Computing Conference, DOI: 10.1007/978-3-030-01177-2_88, Scott, Brett, 

2016: How can cryptocurrency and blockchain technology play a role in building social and solidarity finance?, 

UNRISD Working Paper, 1., United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), Geneva.  
12 A részletes projektleírás elérhető itt: http://ica-it.org/pdf/Blockchain_Landregistry_Report.pdf (2020. 10. 08.) 
13 ld. erről részletesebben: NJORD Estonia: Real estate transaction using blockchain technology. 

https://www.njordlaw.com/njord-estonia-real-estate-transaction-using-block-chain-technology/, illetve az észt 

ingatlannyilvántartás működéséről: https://e-estonia.com/solutions/interoperability-services/e-land-register/ 

(2020. 10. 08.) 
14 A ghánai projektről: https://e-estonia.com/solutions/interoperability-services/e-land-register/ (2020. 10. 08.), 

de az ország gyakorlatát az OECD is a legjobb gyakorlatok között mutatja be: Eder, Georg 2019: Digital 

Transformation: Blockchain and Land Titles. OECD, Párizs. 
15 A jelentés elérhető itt: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-

Reports/English/DB16-Full-Report.pdf (2020. 10. 08.) 

http://ica-it.org/pdf/Blockchain_Landregistry_Report.pdf
https://www.njordlaw.com/njord-estonia-real-estate-transaction-using-block-chain-technology/
https://e-estonia.com/solutions/interoperability-services/e-land-register/
https://e-estonia.com/solutions/interoperability-services/e-land-register/
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB16-Full-Report.pdf
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB16-Full-Report.pdf
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helyezése, és az adásvételi szerződések körében lehetőség van okosszerződésen keresztül 

bonyolítani az adásvételt.16 

Ha az állam (és láthatóan az EU már) elkötelezett egyes kormányzati feladatok blokklánc-

alapra helyezésről (vagyis ebben a szerepkörben az állam már üzemeltető), akkor már csak 

egy lépés a technológia közbeszerzések területére történő implementálása,17 amely elsősorban 

az okosszerződési rendszeren keresztül képzelhető el. Az okosszerződési rendszer lehetővé 

tenné az állami beszerzések átláthatóbbá, visszakövethetővé tételét amellett, hogy jelentősen 

gyorsítaná a szerződéskötési folyamatot is.18 A magyar gyakorlat és hatályos szabályozás 

figyelembevételével a legnagyobb előrelépés az 1 millió forintot meghaladó, de közbeszerzési 

értékhatárt el nem érő szerződések esetén valósulhatna meg, amely szerződéseket jelenleg a 

transzparencia teljes hiánya jellemez.19  

Több tanulmány is vizsgálta már, hogy hogyan lehetne a jelenlegi közbeszerzési 

rendszereket blokklánc-kompatibilissé tenni, de néhány kivételtől eltekintve elméleti síkon 

mozognak az elképzelések.20 Közös pont ugyanakkor, hogy a rendszer egyik fontos elemének 

tartják a beavatkozástól való bizonyított mentességet, amely a közbeszerzési korrupciós 

kockázat egyik lényeges eleme. Felmerül ugyanakkor a gyakorlati kérdés, hogy például az EU 

tagállamai által jelenleg is alkalmazott elektronikus közbeszerzési rendszerek és a széles 

körben alkalmazott közzétételi kötelezettség miért nem elegendőek. A szakirodalom 

egybehangzóan a blokkláncokban rejlő visszamenőleges módosítás közel lehetetlen voltát, 

illetve a többszörös és párhuzamos tárolásból eredő fokozott biztonságot emelik ki azon 

tényezők közül, amelyek többletet jelentenek az egyszerű elektronikus közbeszerzéshez 

képest.21 Álláspontom szerint ugyanakkor az állami, blokklánc-alapú közbeszerzések igazi 

vonzerejét a beszerzéseket követő smart contracting jelenthetné, különösen a központosított 

                                                 
16 ld. részletesen: Shang, Quiyun – Price, Allison 2019: A blockchain-based land titling project in the Republic 

of Georgia. Innovatons Vol. 12. No.3-4. pp. 73-78.  
17 ld. ennek egyes előkérdéseiről részletesebben: Carvalho, Raquel, 2019: Blockchain and Public Procurement. 

European Journal of Comparative Law and Governance. Vol. 6, Issue 2. doi: https://doi.org/10.1163/22134514-

00602002  
18 ld. a felkészülés menetéről: Sánchez, Segi Nin, 2019: The Implementation of Decentralized Ledger 

Technologies for Public Procurement: Blockchain Based Smart Public Contracts. European Procurement and 

Public Private Partnership Law Review, 3. szám, pp. 180-196.   
19 Az ügyleteket a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével 

kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016 (XII.23.) Korm. rendelet szabályozza.  
20 Teljes folyamatábrát mutat be például: Akaba, Temofe Isaac – Norta, Alex – Udokwu, Chibuzor – Drahei, 

Dirk, 2020: A Framework for the Adoption of Blockchain Based e-Procurement System in the Public Sector. In: 

Hattingh M. et al (szerk): Responsible Design, Implementation and Use of Information and Communication 

Technology. I3E 2020. Lecture Notes in Computer Science, Vol 12066. Springer, Cham. pp. 3-14. 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-44999-5_1  
21 például: Thio-ac, August et al., 2019: Blockchain-based System Evaluation: The Effectiveness of Blockchain 

on E-Procurement. International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. Vol 8. 

No.5., pp. 2673-2676. https://doi.org/10.30534/ijatcse/2019/122852019  

https://doi.org/10.1163/22134514-00602002
https://doi.org/10.1163/22134514-00602002
https://doi.org/10.1007/978-3-030-44999-5_1
https://doi.org/10.30534/ijatcse/2019/122852019
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beszerzések területén, ahol a megrendelések, a szállítás, a számlázás és a fizetések egyaránt 

könnyen automatizálhatóvá tehetők, hiszen a szerződési feltételek ezen egyszerűbb 

beszerzések esetén lehetne a legkönnyebben kódolni. A központosított közbeszerzés 

keretében beszerzett kisértékű eszközök vonatkozásában ráadásul az e-beszerzés területén 

nem csak a tagállami, hanem a vállalati gyakorlat is figyelembe vehető előzményként, így az 

ide fejlesztett szoftverek (kódok) több ágazat számára is használhatók lennének, növelve ezzel 

a fejlesztéshez kapcsolódó szükséges beruházások megtérülését. 

2. A közbeszerzések blokklánc-alapra helyezésének egyes lehetséges irányai  

A közbeszerzések kapcsán a sajtóban és szakmai anyagokban megjelenő korrupciós 

kockázat22 elleni küzdelem egy fontos lépése a beszerzések átláthatóvá és megismerhetővé 

tétele, valamint az adminisztratív visszaélések lehetőségének minimalizálása. A 

közbeszerzésekre ugyanakkor úgy is tekinthetünk (több más, kiemelt feladata mellett), mint 

az állami gazdaságösztönzés egy eszközére, az állami célkitűzések megvalósításának 

módszerére. Ha a közbeszerzéseket nem önmagukban, hanem társadalmi-gazdasági 

funkciójukban vizsgáljuk, akkor egyértelműen megállapítható, hogy a fenntarthatóság, 

társadalmi felzárkózás, szociálpolitika éppúgy megjelenik a közbeszerzésekben, mint a 

szigorú gazdasági racionalitás. Az alábbiakban az állami stratégiai célkitűzések közül 

kiemelek egyes, fenntarthatósággal összefüggő részkérdéseket, és azok gyakorlati 

megvalósításának szemüvegén keresztül vizsgálom a blokkláncokat, mint a közbeszerzési 

eljárásokat segítő és kiegészítő technológiát.  

Az ENSZ fenntartható fejlődési célkitűzései (sustainable developement goals – SDG) 

megfogalmaznak olyan témaköröket, amelyek kapcsán mind a közbeszerzési eljárások, mind 

a blokklánc technológia érintett lehet. Az SDG 2. értelmében például globális cél az 

éhezés megszüntetése, az élelmiszerbiztonság létrehozása, az élelmezés fejlesztése és 

fenntartható mezőgazdaság létrehozása. Ezen célkitűzésen belül számtalan lehetőség 

nyílik a közbeszerzéseken keresztül megvalósítani az állami rész-feladatokat. Az 

élelmiszerbiztonság és az átlátható mezőgazdasági termékek szempontjából a smart 

contracting funkció jelentős minőség-növekedést eredményezhet, amelynek már létező 

                                                 
22 ld. erről például: Tátrai Tünde - Németh Anita - Perczel Zsófia - Szloboda Alíz, 2014: Korrupciós kockázatok 

a közbeszerzésben. Módosítási javaslatok és problémafelvetések SWOT analízis alapján. Transparency 

International,https://transparency.hu/wp-

content/uploads/2014/01/korrupcios_kockazatok_a_kozbeszerzesben.537.pdf (2020. 10. 04.), vagy  

 Hessami, Zohal, 2014: Political corrupton, public procurement, and budget composition: Theory and evidence 

form OECD countries. European Journal of Political Economy, Vol. 34., pp. 372-389, illetve  

Szilovics Csaba, 2010: Korrupció és közbeszerzés, Közjogi Szemle, 3. szám, pp. 46-53.  

https://transparency.hu/wp-content/uploads/2014/01/korrupcios_kockazatok_a_kozbeszerzesben.537.pdf
https://transparency.hu/wp-content/uploads/2014/01/korrupcios_kockazatok_a_kozbeszerzesben.537.pdf
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gyakorlatai vannak. Az Európai Bizottság által szorgalmazott end-to-end e-procurement23 

ebben az esetben maradéktalanul megvalósulhat, hiszen a termelőtől az asztalig 

visszakövethető elektronikus módon a termékek életútja. A közétkeztetési és alapanyag-

beszerzési tárgyú közbeszerzési eljárásokban egyértelműen alkalmazható a blokklánc-

technológia, az ételérzékenységben szenvedők számára beszerzett alapanyagok tekintetében a 

büntetés-végrehajtási intézetekben, kórházakban egyértelmű, sőt akár egészségügyi 

kockázatot csökkentő tényező lehet, ha a beszerzett áruk életútja a gyártótól a 

végfelhasználóig (állami fenntartású vagy finanszírozású konyhák) visszakövethető.  

Az SDG 3. célkitűzés tartalmazza az egészséges élet biztosítását és a jólét 

megteremtését minden korosztály számára. A közbeszerzési piac korrupciós kockázata 

önmagában is jelentősnek mondható a hazai és nemzetközi szakirodalom alapján,24 az 

egészségügyi rendszer szintén jelentős kockázati tényező akkor is, ha a beszerzési kérdéseket 

nem vizsgáljuk, így a két terület összefonódása nyilvánvalóan fokozza a kockázatokat. Az 

Ipsos által 2020. májusában közzétett kutatási eredmények szerint a vizsgált 27 országból 

hazánkban a legmagasabb azok aránya (55% az átlagos 25%-hoz képest), akik aggódnak az 

egészségügyi állapotok miatt, és szintén hazánkban a legmagasabb azon válaszadók aránya is 

(50% az átlagos 24%-hoz képest), akik a korrupció miatt fejezték ki leginkább az 

aggodalmukat.25 Látható tehát, hogy a két terület önmagában is problematikus – legalábbis a 

magyar válaszadók szerint. Az Európai Bizottság felkérésére 2017-ben átfogó kutatási 

jelentés készült az egészségügyben tapasztalható korrupciós kockázatokról, amely hazánkat 

kiemelt figyelemmel vizsgálta (2012-es és Magyarország vonatkozásában 2017-es 

adatfelvétellel).26 Az általános megállapítások között találjuk, hogy az egészségügyi 

korrupciós kockázatok egyik gócpontja a közbeszerzési eljárás. Az egyes országok 

tapasztalatai alapján a központi beszerző szerv képes a kockázatokat csökkenteni, ugyanakkor 

a gyógyszerlobbi számára a központosított beszerzés „könnyű célpont” lehet, valamint szintén 

növeli a politikai indíttatású korrupciós kockázatot.27 Az egészségügyi piacon és 

szolgáltatások körében a korábbiak alapján már számottevő kísérlet ismert az adatok 

                                                 
23 ld: A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Teljesen elektronizált közbeszerzés a közigazgatás korszerűsítéséért 

(COM/2013/0453 final). A cím angolul az „end-to-end e-procurement” kifejezést használja, ennek nem teljesen 

szerencsés magyar fordítása lett a „teljesen elektronizált közbeszerzés”.  
24 ld. 22. lábjegyzet 
25 Ipsos 2020: What worries the world. May 2020.  

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-06/what-worries-the-world-may-2020-

ipsos.pdf (2020. 10. 04.) 
26 Ecorys 2017: Updated Study on Corruption in the Healthcare Sector. Final Report. European Commission. 
27 ibid 12.  

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-06/what-worries-the-world-may-2020-ipsos.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-06/what-worries-the-world-may-2020-ipsos.pdf
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blokklánc-alapú tárolására, ugyanakkor az egészségügyi beszerzések is egy olyan 

terület, amelynek transzparenciáját, hatékonyságát nagy mértékben tudná növelni a 

blokklánc-alapú megvalósítás. Kiemelt figyelmet lehetne fordítani az egészségügyi 

közbeszerzések terén az orvosi alapanyagok ellátási láncára, a közegészségügyi adatok 

befolyás-mentes adattárolására, sőt, adott esetben statisztikai adatgyűjtésre és 

továbbításra is. A közbeszerzésekben gyakori előzetes anyag-felmérési hibák és 

hiányosságok a készletek elektronikus nyomon követésével és okos szerződési 

rendszeren keresztül történő újrarendelésével az eszközhiány hatékonyan megelőzhető 

lenne, egyben elkerülhetők lennének a feleslegesen felhalmozott készletek is.28  

Az SDG 8. célkitűzés magában foglalja az átfogó és fenntartható gazdasági 

növekedést, teljes és eredményes foglalkoztatást, méltó munkakörülmények 

biztosítását. A munkaviszonyokban vagy akár közszolgálati jogviszonyokban is 

alkalmazható blokklánc-alapú okosszerződési modellek az elvégzett feladatokat átláthatóvá, a 

munkabér kifizetését automatikussá téve növelhetik a munkavállaló biztonságát, egyidejűleg 

csökkenthetik az adminisztrációs költségeket29. A közbeszerzések körében a nyertes 

ajánlattevők átlátható foglalkoztatási viszonyai különösen fontosak az eljárásokban, így az 

értékelési szempontok között a jövőben megjelenhet az innovatív és fenntartható 

foglalkoztatási módszerek alkalmazása, hasonlóan a jelenleg alkalmazott, megváltozott 

munkaképességű foglalkoztatókra vonatkozó minőségi szempontokhoz. Ezen a ponton akár 

az állami nyilvántartási adatok is „összefuttathatók” a közbeszerzési adatszolgáltatással, így a 

hamis adatszolgáltatás vagy téves nyilatkozatok aránya minimalizálható lenne.  

Az SDG 11. célkitűzés magában foglalja a fenntartható, befogadó, biztonságos és 

alkalmazkodó városok és települések létrehozását, amellyel összefüggésben a korábban 

már említett okosváros (smart city) megoldások nyilvánvalóan hozzájárulnak a 

fenntarthatósághoz. Az okosváros-koncepciók szerves része az információk blokklánc-

alapú tárolása az adózás, parkolás, közszolgáltatások igénybevétele terén, amelyek 

mind elképzelhetők blokklánc és smart contract megoldásokon keresztül. Az ezen a 

téren kiírt közbeszerzések és kidolgozott megoldások aztán továbbgyűrűző hatással 

lehetnek a magánszektor nyilvántartási folyamataira is. A gyakorlati megvalósítás 

fázisában van már több ország is ezen a területen: India több nagyvárosa, Dubai és 

                                                 
28 ld: Radanovic, Igor – Likic, Robert, 2018: Opportunities for use of blockchain technology in medicine. 

Applied Health Economics and Health Policy, 5. szám, pp. 583-590. https://doi.org/10.1007/s40258-018-0412-8  
29 ld: Koncheva, Valentina Andreevna, 2019: Blockchain in HR. Proceedings of the International Scientific and 

Practical Conference on Digital Economy (ISCDE 2019) Volume: 105. DOI: 10.2991/iscde-19.2019.154   

https://doi.org/10.1007/s40258-018-0412-8
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Szingapúr is jelentős, blokklánc-alapú városfejlesztési stratégiákat valósítanak meg, 

amelyek mintaként szolgálhatnak szűkebb régiónk számára is.30 

A fenti néhány példa alapján is látható, hogy a 21. századi közbeszerzés egyszerre veszi 

figyelembe a szociális célkitűzéseket (szegénység felszámolása, a nemi különbségek elleni 

küzdelem, élhető városok kialakítása), a fenntarthatósági és zöld célkitűzéseket (a forrásokkal 

történő felelős gazdálkodás, hulladék minimalizálása és karbonsemlegesség), és mindezen 

célkitűzésekhez a megfelelő technológiai megoldásokat hívja segítségül.  

3. Pro és kontra érvek az állami blokkláncok kapcsán – összefoglalás helyett 

A blokklánc technológia előnyeit és annak potenciális kockázatait - annak 2009-es 

megjelenését31 követően - szinte könyvtárnyi irodalom dolgozza fel nemzetközi viszonylatban 

és már a hazai szakirodalom is jelentős32, így az alábbiakban csak azokat a főbb elemeket 

foglalom össze, amely szűkebb témám, az állami forrásallokáció és közbeszerzési eljárások 

kapcsán relevánsak lehetnek.  

A blokklánc technológia potenciálisan állami felhasználás számára nyújtható előnyei az 

alábbiakban összegezhetők:  

(1) visszamenőleg módosíthatatlan adattárolás: a blokklánc technológia egyik domináns 

attribútuma, hogy a párhuzamos, adott esetben több ezer megosztott és így 

párhuzamosan tárolt főkönyv (vagy adatláncolat) nem módosítható visszamenőleg, 

mivel az egyes blokkok vagy láncok egymásra épülő információs adatot tárolnak. 

Biztonsági és hitelességi szempontból így felhasználásuk növeli a tárolt adatokra 

                                                 
30 Az egyes fenntartható fejlődési célok, a közbeszerzések és a blokklánc rendszerek kapcsolódási pontjairól ld. 

részletesebben: Glavanits Judit, 2021: Közbeszerzés a 21. század szolgálatában. Universitas-Győr Nonprofit Kft, 

Győr. 
31 A blokklánc technológia, illetve a technológia felhasználásával működő kripto-forradalom kezdő időpontjának 

a Bitcoin nevű kriptovaluta megjelenését tekinthetjük, amely – túlzás nélkül állítható módon – alapjaiban 

változtatta meg a 21. századi pénzügyi gondolkodást. A kriptovaluta egy máig ismeretlen személy Satosi 

Nakamoto nevéhez kapcsolódik, és a Bitcoin kibocsátása kapcsán kiadott közleménye az az időpont, amelyet a 

szakirodalom egyfajta korszakhatárként kezel. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf (2020. 10. 08.) 
32 ld. az utóbbi néhány év fontosabb közleményeit, pl.: Glavanits Judit – Király Péter Bálint, 2018: A 

blockchain-technológia alkalmazásának jogi előkérdései: a fogalmi keretek pontosításának szükségessége. In: 

Jog-Állam-Politika, 3. szám, pp. 173-183.,   

Király Péter Bálint, 2019: A blokklánc-technológia nemzetközi kereskedelmi jogi összefüggései. In: 

Külgazdaság, 63. szám, pp. 19-31.,   

Eszteri Dániel, 2020: A blokklánc mint személyes adatkezelési technológia GDPR-megfelelőségéről. In: Állam- 

és Jogtudomány, 4. szám, pp. 24-51.,   

Mezei Péter, Harkai István, Ibrahim Ádám, 2020: A blokklánc technológia szerzői jogi aspektusai. In: Görög 

Márta; Mezei Péter (szerk.): Innovatív társadalom – innovatív szellemi tulajdonvédelem, Szeged, Iurisperitus 

Kiadó, pp. 87-100.,   

Szuchy Róbert, 2019: A kötelmi jog kihívásai az új technológiák nyomán: okosszerződések és blokklánc-

technológia. In: Glossa Iuridica, 1-2. szám, pp. 151-160.  

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30466114
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30466114
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vonatkozó bizalmat, csökkenti a visszaélések lehetőségét.33 A közbeszerzési oldalon a 

közpénzek hatékony és átlátható elköltésébe vetett bizalmat mindenképpen növelni 

képes a technológia.34  

(2) közvetítő nem szükséges a folyamatokhoz: a blokklánc informatikai fejlesztésén túl 

egyéb, tranzakciókhoz köthető külső, harmadik fél közreműködése nem szükséges a 

folyamatba, amely így költséghatékony megoldás az adattárolásra és adat- vagy 

értéktovábbításra. A közbeszerzési eljárások előkészítéséhez, lebonyolításához és a 

szerződés megkötéséhez és végrehajtásához kapcsolódó humán erőforrás igény 

potenciálisan csökkenthető az automatizált szerződési folyamatok által.  

(3) a kriptográfia által nyújtott biztonság: bár a titkosítási módszerek az emberiség 

történetével egyidősek, a technika jelenlegi állása szerint kijelenthető, hogy 

blokkláncok kriptográfiai titkosítása nagy biztonsággal működik, ezáltal az itt tárolt 

adatok és információk is nagyobb biztonságban vannak, mint a hagyományosan tárolt 

információk.35 

(4) bizalomépítés: az állami blokklánc-felhasználás egyik hozadéka lehet, hogy a piaci 

szereplők által fejlesztett, blokklánc-alapú technológiák és módszerek iránt 

általánosságban növelheti a bizalmat, amely az innováció közvetett támogatását is 

jelenti ezen a területen (spillover effect) 

(5) környezeti hatások: a technológia nyilvánvalóan papírmentes ügyintézést tesz 

lehetővé, de szükséges megjegyezni, hogy jelenleg a bányászati tevékenység jelentős 

energiafelhasználást igényel, így az összetett környezeti hatásvizsgálat elengedhetetlen 

a fenntarthatóság tényleges megállapításához. 

A blokklánc technológia kapcsán leggyakrabban felvetett aggályok az alábbiak:  

(1) a döntéshozatalai mechanizmus kijátszhatósága az 51%-os szabállyal: amennyiben 

egy vagy több mining pool36 képes megszerezni a bányászati kapacitás több, mint 

50%-át, elvileg képes megváltoztatni a blokkláncot, azaz manipulálni a 

                                                 
33 ld. erről bővebben: Kocsis Imre, 2020: Blokklánc alkalmazási lehetőségek a biztonság területén és bevezetés-

tervezésük. In: Scientia et Securitas, 1. szám, pp. 12-20.  
34 A bizalom felépítéséről és az állami felhasználás kapcsolatáról ld: Werbach, Kevin 2018: The Blockchain and 

the New Architecture of Turst. The MIT Press, pp. 175-197.  
35 ld. a biztonsági kérdésekről részletesebben: Li, Xiaoqi et al., 2020: A survey on the security of blockchain 

systems. Future Generation Computer Systems, Vol. 107. pp. 841-853.  
36 Adatbányász csoport: blokkláncok hitelesítésében részt vevő bányászok által létrehozott virtuális közösség, 

amelynek lényege, hogy a tagok összekapcsolják a számítógépes kapacitásukat a hálózaton keresztül, a blokk 

hitelesítéséért kapott jutalmat pedig megosztják egymás között a munkájuk arányában. ld. Glavanits – Király, 

2018. im. p. 177.  
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tranzakciókat37. Ez állami szinten is jelentkezhet, így a blokklánc kialakítása során a 

proof-of-work megoldás kerülendő.  

(2) a privát kulcsokban rejlő kockázat: a tranzakciók végrehajtásához a felhasználók 

privát kulcsai szükségesek, amelyek illetéktelen általi megszerzése aggályos lehet. 

Hasonlóan problematikus, hogy amennyiben a privát kulcs elveszik, az nem pótolható, 

így halálesetnél (munkavállalói felmondásnál) például gondot jelenthet a blokkláncon 

tárolt eszközökhöz/adatokhoz való hozzáférés38. Ez a probléma állami adatkezelésnél 

fokozott kockázatot jelenthet. 

(3) a kripto-tárcákkal39 szemben elkövetett bűncselekmények: statisztikai adatok alapján a 

biztonsági kockázatot leginkább a kulcsok tárolására szolgáló „tárcák” jelentik, mert 

ezek sokkal könnyebben feltörhetők, mint maguk a blokkláncok.40 Mivel az állami 

blokkláncok akár vagyoni tranzakciók hátteréül is szolgálthatnak (ingatlan-

nyilvántartás, ingó zálogjogi nyilvántartás... stb), a kripto-tárcák biztonságának 

védelme kiemelt informatikai feladat, a felelősségi kérdések tisztázása pedig 

jogalkotói feladat. 

(4) energiaigény: az előnyök között felvetett papírmentes felhasználás ellentéteként 

szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a bitcoin-bányászat energiaigénye kapcsán 

2020. augusztusában meglehetősen aggasztó kutatási adat jelent meg, amely szerint a 

2019. szeptember 30-i felhasználói adatok alapján kalkulálva évi 87,1 TWh energia 

szükséges a bitcoin bányászathoz.41 Összehasonlításként: Magyarország 

energiafelhasználása 2019-ben 45,4 TWh volt.42 Mivel globális kötelezettség az 

energiahatékonyság fokozása, a blokklánc-technológia jelenlegi magas energia-igénye 

az állami beruházások akadálya lehet. 

                                                 
37 Az egyik legnépszerűbb blokklánc, az Ethereum Classic ellen 2019. januárjában történt az első sikeres 51%-os 

támadás, 2020. augusztusában már a harmadik sikeres támadáson is túl voltak. Hozzá kell tennünk azonban, 

hogy annyira ritka az esetek előfordulási esélye, és olyan gyors a felderítés, hogy a 10 éves időtartam alatti 

néhány eset valójában elhanyagolható nagyságrendet jelent minden más adattárolási rendszerhez képest. 
38 Már ismertté vált néhány olyan eset, hogy örökösök nem fértek hozzá az elhunyt vagyonához a privát kulcs 

hiányában, de az állami szervek esetleges gyakorlatában is szükséges előre felkészülni arra, hogy a 

köztisztviselők is adott esetben nyugdíjba mennek, állást változtatnak, adott esetben elhaláloznak.  
39 A digitális pénztárcák olyan online szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik akár törvényes fizetőeszközök, 

akár virtuális valuták tárolását és kezelést, valamint tranzakciók valós idejű lebonyolítását. Azokat a 

hozzáféréshez szükséges privát és nyilvános kriptográfiai kulcsokat tárolják, amelyek segítségével 

kapcsolódhatunk a blokklánchoz és elvégezhetjük a tranzakciókat. ld: Glavanits – Király, 2018. im.p. 179.  
40 A tárcákkal szembeni potenciális fenyegetésekről ld. még: Kausal, Puneet Kuam – Bagga, Amandeep – Sobti, 

Rajeev, 2017: Evolution of Bitcoin and Security Risk in Bitcoin Wallets. 2017 International Conference on 

Computer, Communications and Electronics, pp. 173-178.  
41 ld: de Vries, Alex, 2020: Bitcoin’s energy consumption is underestimated: A market dynamics approach. 

Energy Research & Social Science, Vol. 20.. https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101721 
42 Forrás: MET Magyarország Kft. https://hugas.met.com/hu/energiapiaci-betekinto/magyarorszag-

energiatermelese-fogyasztasa-eromuvek/8 (2020. 10. 08.) 

https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101721
https://hugas.met.com/hu/energiapiaci-betekinto/magyarorszag-energiatermelese-fogyasztasa-eromuvek/8
https://hugas.met.com/hu/energiapiaci-betekinto/magyarorszag-energiatermelese-fogyasztasa-eromuvek/8
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A Digitális Jólét Program keretében készült „Magyarország Fintech Stratégiája” c. 

munkaanyag már nevesítve tartalmazza több területen is a blokklánc technológia 

alkalmazhatóságát, így az önkormányzatok számára a blokklánc-alapú okosváros-funkciók 

elérhetővé tételét és a blokklánc-technológia közigazgatási alkalmazhatóságának vizsgálatát, a 

(nemzetközi) elszámoló-rendszerekben, automatizációban és tranzakció-hitelesítésben 

betöltött szerepének vizsgálatát. A Stratégia felhívja a figyelmet arra is, hogy a szabályozási 

felkészülés jegyében szükséges tisztázni az anonimitás és a KYC (know your customer – 

ügyfélismeret) elv közötti ellentmondást, a GDPR törléshez való jogának értelmezési kereteit 

a blokklánc rendszerben, a smart agreementek, „okosszerződések” jogi kereteit.43 A stratégia 

2 kiemelt területet határoz meg blokklánc témakörben: az önkormányzatok számára a 

blokklánc alapú okosváros-funkciók elérhetővé tételére, és egy közigazgatási blokklánc-

alaphálózat létrehozását.44 A Magyar Nemzeti Bank 2019-ben tette közzé FinTech 

stratégiáját, amelyben nevesítette egy jelzáloghitelezéssel kapcsolatos blokklánc alapú 

hitelfedezeti lakásbiztosítási nyilvántartás fejlesztését.45 Látható tehát, hogy a magyar állam 

és szervei is keresik a megfelelő alkalmazási területet, amelyek között – bár ez még a 

hivatalos dokumentumokban nem látszik – a beszerzési és közbeszerzési rendszer lehet egy 

fontos állomás. 

                                                 
43 A stratégia itt kiválóan mutat rá azokra a szabályozási kérdésekre, amelyekkel több ország is foglalkozik már. 

A teljes stratégia elérhető itt:  

https://digitalisjoletprogram.hu/files/67/01/67018780db39d25c02d4b736abe8d1a1.pdf (2020. 10. 08.) 
44 Ibid. p. 48-50.  
45 MNB 2019: Pénzügyi Innováció és Stabilitás. A Magyar Nemzeti Bank FinTech Stratégiája. MNB, Budapest. 

p.10. https://digitalisjoletprogram.hu/files/67/01/67018780db39d25c02d4b736abe8d1a1.pdf  

https://digitalisjoletprogram.hu/files/67/01/67018780db39d25c02d4b736abe8d1a1.pdf
https://digitalisjoletprogram.hu/files/67/01/67018780db39d25c02d4b736abe8d1a1.pdf
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Zsolt Gáspár*: Cryptocurrencies & Cybercrimes: The criminal aspects of crypto assets 

Abstract 

With the appearance of Bitcoin, followed by hundreds of new cryptocurrencies, these 

ecosystems gain more and more users. After more than a decade without regulation, the 

criminals still have the opportunity to facilitate their activities with the use of this technology. 

Many types of crimes have changed from using money to cryptocurrencies, meanwhile new 

types of crimes appeared around them, too. The regulation of cryptocurrencies is an emerging 

need for every country that cannot be delayed anymore. The aim of the study is to present an 

overview on the crimes that can be committed using cryptocurrencies.   

Keywords: cryptocurrency, cybercrime, criminal law, criminology 

1. Introduction 

In the last 40 years the world has been entirely changed. With the extremely rapid 

evolution of technology, new types of crimes have appeared and those that already had 

existed have been changed, reaching out to the direction of the cyberspace and computers. 

The appearance of cryptocurrencies and the dark web were catalysts for this phenomenon. 

Cryptocurrencies (especially Bitcoin) had enormous growth between 2009 and 2020, which 

resulted in the arrival of new coins and tokens, and, of course, the growing popularity of these 

systems. Criminals also detected the beneficial characteristics of cryptocurrencies and 

frequently use them to facilitate their activities. According to the Europol’s Internet 

Organized Crime Threat Assessment (or in short IOCTA), in 2019 there have been 10 

confirmed cases in which cryptocurrency transactions were hacked, causing a damage of 240 

million euros.1 

The COVID-19 pandemic has also influenced the cybercrime situation, forcing millions of 

people into their homes, resulting in even more frequent use of the Internet.2 Most of these 

people have to work at "home-office", companies, schools and institutions have expanded 

their infrastructures to the Internet and have switched to work online, as much as possible. 

                                                 
* Dr. Zsolt Gáspár, PhD student, University of Pécs, Faculty of Law, Department of Criminology and Penal 

Enforcement, e-mail: gaspar.zsolt@pte.hu  
1 Europol Internet Organized Crime Threat Assessment (IOCTA) 2020, p. 17. 
2 Those who can still work from home are in a better situation, but thousands of people have lost their jobs due to 

the pandemic. According to István László Gál, this situation has a criminogenic effect and, probably, a great 

increase in crimes is expected during and after the COVID-19 pandemic. For more information on the topic see: 

István László Gál, 2020: Egy elfeledett bűncselekmény társadalomra veszélyességének feléledése 2020-ban. In: 

Sándor Madai; Anikó Pallagi and Péter Polt (eds.): Sic itur ad astra: Ünnepi kötet a 70 éves Blaskó Béla 

tiszteletére. Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó, pp. 191-199.    
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The change was extremely fast with the appearance of the pandemic, so most of the 

companies did not have enough time to develop the security of their electronic systems, which 

resulted in serious vulnerabilities. These days, perpetrators also spend most of the day at 

home, having even more time to commit crimes and launch attacks. Between June 2019 and 

June 2020, a growth of 108% for ransomware attacks and 833% for attacks on IoT networks 

were measured.3 

The actual situation and the problems originated from the lack of the regulations on 

cryptocurrencies cannot be ignored. The task is given, we need to broaden our knowledge 

regarding the cryptocurrencies and to find out the adequate forms and details of the legal 

regulations.4  

2. Money laundering using cryptocurrencies 

Regarding the use of cryptocurrencies in the terms of money laundering, criminals have a 

great variety of possibilities. One of these options are the so-called “cryptocurrency mixer” or 

“cryptocurrency tumbler” programs. These are applications that can mix the cryptocurrencies 

of the users of the system, changing them multiple times randomly mostly with the help of an 

algorithm. As a result, the user will get back entirely random cryptocurrencies that worth the 

same value that the use payed in. Finally, it is not identifiable which cryptocurrencies have a 

criminal origin. Then the users can change back to fiat currencies without the authorities 

being able to recognize the money laundering process.5 

A great example for money laundering with cryptocurrencies can be the Liberty Reserve-

case, which was possibly the largest money laundering in the United States. The originally 

Costa Rican-based LR was used to launder billions of US dollars. Opening a LR account was 

relatively simple: to open a Liberty Reserve account, one only had to provide a name, a date 

of birth and an e-mail address, but it did not require users to register or validate their identity 

                                                 
3 Rodrigo Mariano Díaz, 2020: La ciberseguridad en tiempo del COVID-19 y el tránsito hacia una 

ciberinmunidad. Boletín FAL 382. no. 6. p. 11. 
4 During the last couple years, some states have introduced different regulations on the cryptocurrencies. For 

more information see further: Botond Breszkovics, 2020: Kriptoszabályozás Wyomingban. In: Csaba Szilovics; 

Zsolt Bujtár; Barnabás Ferencz; Botond Breszkovics; Alexander Roland Szívós (eds.): GAZDASÁG ÉS 

PÉNZÜGYEK A 21. SZÁZADBAN II. - KONFERENCIAKÖTET = BUSINESS AND ECONOMY IN THE 

21ST CENTURY II. – CONFERENCE PROCEEDINGS. Pécs, Pécsi Tudományegyetem, Állam- és 

Jogtudományi Kar, pp. 102-112.  

Zsolt Bujtár, 2018: A kriptovaluták európai és máltai szabályozásának összehasonlítása: A máltai sólyom 

szárnyalása. In: Európai Jog 2018/5. pp. 6-15. 

András Kecskés; Zsolt Bujtár, 2018: A kriptovaluta ökoszisztéma európai uniós és a svájci szabályozásának 

összehasonlítása. In: JURA 2018/2. pp. 427-439.  
5 Péter Bálint Király, 2019: A terrorizmus finanszírozásának új eszközei: A blokkláncok és a kriptovaluták. In: 

Róbert Bartkó (ed.): A terrorizmus elleni küzdelem aktuális kérdései a XXI. században. Budapest, Gondolat 

Kiadó, pp. 156-157.  
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with copies of official identifications methods (e.g.: identity cards or licenses). Therefore, 

criminals were easily able to use fictitious or anonymous identities to conduct their 

transactions,6 which was facilitating the organized crime groups.7 

Another problem is the role of the exchange service providers in money laundering. As in 

most countries these activities are not regulated by the legal system, these exchange providers 

are not bound to any costumer-identification procedures.8 As the implementation of the 5th 

AML directive was realized in Germany, these exchange providers can only conduct their 

activities after a licensing procedure dealt by BAFIN and their activity was categorized as a 

new financial service, while the cryptocurrencies as new financial assets.9  

3. Terrorist financing through cryptocurrencies  

The Internet offers new opportunities for the financing of terrorist groups10 as well, and 

among other methods, the cryptocurrencies also count as a new threat, however, there are still 

only a small number of confirmed and publicly documented cases of terrorist financing with 

the use of cryptocurrencies.11 This can derive from two possibilities. The first one is the high 

latency12 of these types of crimes, which is a common characteristic of the crimes committed 

with the help of the systems based on blockchain technology. The second possibility is the 

lack of confidence in the ecosystem by the terrorist groups.13  

4. Cryptojacking  

Cryptojacking is one of the new types of crimes that have appeared with the introduction 

of cryptocurrencies. To understand this phenomenon, first we have to understand the 

definition of ‘mining’. Mining is a process in which high-powered computers solve 

                                                 
6 Alan Brill; Lonnie Keene, 2014: Cryptocurrencies: The Next Generation of Terrorist Financing? In: Defence 

Against Terrorism Review no. 1. pp. 18-20. 
7 See further about organized crime: László Kőhalmi, 2020: Szervezett bűnözés. In: A. Tünde Barabás (ed.): 

Alkalmazott kriminológia. Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó, 2020. pp. 461-474. 
8 This phenomenon can facilitate the money laundering processes. An example can be the so-called RG Coins-

case. For more information see further: https://finance.yahoo.com/news/owner-crypto-exchange-rg-coins-

094741462.html, (21/03/2021.)  
9 https://www.bafin.de/EN/Aufsicht/BankenFinanzdienstleister/Zulassung/Kryptoverwahrgeschaeft/ 

kryptoverwahrgeschaeft_node_en.html, (21/03/2021)  
10 See further on terrorist financing: István László Gál, 2017: The sources and techniques of the terrorist 

financing. In: Nikolina Grbić Pavlović (ed.): Usaglasavanje Pravne Regulative sa Pravnim Tekovinama (Acquis 

communautaire) Evropske Unije: stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih: zbornik radova. Banja Luka, 

Think Tank Banja Luka, pp. 163-173. 
11 Cynthia Dion-Schwarz; David Manheim and Patrick B. Johnston, 2019: Terrorist Use of Cryptocurrencies. 

Technical and Organizational Barriers and Future Threats. Santa Monica, RAND Corporation, p. 22. 
12 See further about latency: László Korinek, 1988: Rejtett bűnözés. Budapest, Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó 
13 This does not mean that the terrorist use of cryptocurrencies cannot happen. For example, see the following 

case: https://www.nytimes.com/2020/08/13/us/politics/bitcoin-terrorism.html, (14/12/2020)      
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computational mathematical problems in the system of bitcoin or other virtual currencies. 

Every time a problem is solved, the system generates new cryptocurrencies for these users 

that help the system. The process also serves to verify the transactions of information in the 

blocks.14 Mining is the original way of obtaining cryptocurrencies and one of the main 

resources of gaining them. As most of the cryptocurrencies are getting mined, these 

mathematical problems are getting harder and harder, so eventually most of the computers are 

not even capable of solving them.15 For this reason, people started to build computers 

specifically for mining. These usually have stronger video-cards (often a lot of these), huge 

memory slots, etc. The problem is that this process consumes a lot of energy and due to the 

complex mathematical problems, it is likely to damage the hardware of the computers. 

Cryptojacking is a process, in which a malicious program is installed on the victim's computer 

that allows the perpetrator to take control over the victim’s computer remotely, which will be 

used to mine cryptocurrencies to his own wallet without the victim's permission.16 As already 

mentioned, mining can cause damages to the computer, and the process uses a lot of energy, 

which can cost the user a lot of money. This is one of the reasons that cryptojacking is a 

dangerous crime, a form of illegal enrichment which also includes the unauthorized access to 

an information system.17 

5. Blackmail and the so-called ‘Sextortion’ 

The cryptocurrencies are often used to facilitate blackmailing. On February 26, 2021 we 

have received a warning e-mail message from the ServiceDesk of the University of Pécs (PTE 

IIIG ServiceDesk) about a new scamming trend which attacks our colleagues via e-mail. It is 

actually a blackmail message, in which the scammer(s) allege that after hacking the victims e-

mail account, he has installed a spyware program on the victim’s computer and was watching 

the victim’s online activity for a long time. While doing so, the scammer(s) states that he has 

found out that the victim was visiting websites containing pornographic materials. According 

to the scammer(s), he was using the victim’s webcam device to record an intimidate video of 

the victim while conducting sexual activities. The scammer(s) alleges that he will publish 

these videos on every social media platform, if the victim does not send a previously 

                                                 
14 ’Bitcoin mining’ https://www.investopedia.com/terms/b/bitcoin-mining.asp, (18/03/2021) 
15 Tibor Gazdag; Zoltán Kovács, 2014: Felhő alapú új pénzügyi tranzakciós lehetőségek és azok veszélyei. 

Nemzetbiztonsági Szemle no. 2. p. 42. 
16 Eddy Willems, 2019: Cyberdanger. Understanding and Guarding Against Cybercrime. Cham, Springer 

International Publishing, pp. 108-109. 
17 This unauthorized access to an information system is dealt as a crime in the Hungarian Criminal Code (Law C 

of 2012 on the criminal code), 423. § ‘Violation of information systems or related data breach’  
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determined amount of Bitcoin (a value of 1500€ based on the actual exchange rates) to his 

account.18    

Based on the message, we can assume the following facts: 

- as the text of the e-mail was linguistically perfect, containing no grammatical errors or 

foreign-like elements, the perpetrator(s) seems to be rather Hungarian than a foreigner, 

- the perpetrator(s) is an intelligent person, who was counting with the fact, that the 

targets (the victims) are socially in a valued position (being professors and lecturers 

mostly), so they are more likely not to risk a possible assault of their (academic) 

reputation, private and social life, so they are more likely to pay the amount. 

As we can see, based on the real-life example above, we can never be sure that next time a 

similar case will not happen to us or to our friends. The criminals are mass-targeting, not just 

worthy companies can become their victims, but as we see, even organizations like 

universities. Similar cases happened various times in the past couple years, but the texts of 

those messages were written in a suspiciously Google-translated form. The National Cyber 

Security Center19 of Hungary also spread a heads-up paper on the occurring scams, stating 

that a so-called Sextortion Spam campaign started to go through Hungarian e-mail 

addresses.20 It is not the first time though that UP e-mail addresses are spammed with similar 

messages. A similar Sextortion campaign went through our addresses in 2020, with the 

difference that they ‘only’ asked for 550€ in Bitcoin and the text was full of foreign-like 

elements and grammatical errors.21 These scams are resulting in huge damages and they have 

been spread for years. In 2019, based on the research of Symantec, an anti-virus software 

company, the damage done this way was approximately 1.2 million USD in just one year.22 

6. Summary  

As mentioned before, the lack of regulations on the cryptocurrencies raises questions not 

just exceptionally for the criminal law, but for other legal fields (e.g.: financial law23, tax 

                                                 
18 PTE IIIG ServiceDesk e-mail, February 26, 2021. 
19 See further: https://nbsz.gov.hu/activities-functions/ncsc, accessed: March 16, 2021. 
20 ’Warning on blackmail letters spreading through the Internet’ https://nki.gov.hu/wp-

content/uploads/2020/09/Riasztas_0901_Sextortion_zsarol%C3%B3_lev%C3%A9l.pdf, accessed: March 16, 

2021. 
21 http://szok.ttk.pte.hu/hirek/zsarolo-e-mail-200203, accessed: March 16, 2021. 
22 https://www.bitcoinbazis.hu/mar-tobb-mint-1-millio-dollart-csaltak-ki-az-aldozatoktol-a-pornos-zsarolo-

emaillel/, (16/03/2021) 
23 See further about financial law: Csaba Szilovics, 2020: Pénzügyi Jog. Pécs, Inter-Szféra Kft.   
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law24, civil law), too, accompanied by the procedural problems, meanwhile it stands as the 

main reason of the perpetrators using them to facilitate cybercrimes.25 

Regarding money laundering, as the German regulation on cryptocurrencies and exchange 

providers was introduced under the control of BAFIN, similar regulations can be expected in 

other European legislations, too. With this regulation, the phenomenon that everyone can 

conduct such activities would disappear, raising the trust of the people in these providers and 

lowering the threat of money laundering. The Section 408 (1) of the Hungarian Criminal 

Code26, titled ‘Unauthorized financial activity’ subsumes the followings: 

“A person who, without a license required by law, provides  

a) financial services or supplementary financial services,  

b) investment services or supplementary services for investment services, commodity 

exchange services, investment fund management services, venture capital fund management 

services, exchange services, central securities depository or central counterparty services, 

c) insurance, reinsurance services,  

d) voluntary mutual insurance fund services or private pension or occupational retirement 

provision services is guilty of a felony and shall be punished by imprisonment for up to three 

years.” 

If the cryptocurrencies would be categorized as new financial assets and the exchange 

providers and wallet providers would be dealt as financial activities27, then the Section 408 

would be applicable to those, who are conducting these activities without registration. 

Eventually, it would mean that specific data could be gathered on these providers, based on 

which, the detailed regulation can be started. The known providers could then be forced e.g. 

to conduct a costumer-authorization procedure, which would be useful to broaden the AML 

measures28, preventing numerous money laundering cases. That step would also affect the 

cybercrimes behind the money laundering.

                                                 
24 See further about tax law: Csaba Szilovics, 2019: Az adójog. In: György Herich (ed.): Adó Magyarázatok: 

2019. Budapest, Penta Unió, pp. 5-18., and   

Alexander Szívós, 2020: A „felső tízezer” társadalmi felelősségvállalása, avagy a széleskörű vagyonadóztatás 

kérdésköre. In: Koncz István; Szova Ilona (eds.): A 17 éves PEME XX. (E/2.) PhD - On-line Konferenciájának 

előadásai, Budapest, Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület pp. 55-62. 
25 See for example: Dávid Tóth; Zoltán András Nagy, 2015: Computer related economic crimes in Hungary. In: 

JOURNAL OF EASTERN-EUROPEAN CRIMINAL LAW 2015/2. pp. 165-174. 
26 Act C of 2012 on the Criminal Code 
27 See further: Alexander Szívós, 2020: The issues of wealth taxation – the case of Hungary. In: Csiszár Beáta; 

Hankó Csilla; Kajos Luca Fanni; Mező Emerencia (eds.): IX. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2020 

[9th Interdisciplinary Doctoral Conference 2020]: Tanulmánykötet [Conference Book] Pécs, Pécsi 

Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat, pp. 490-498. 
28 See further: István László Gál, 2019: 25 Years of Fight Against Money Laundering in Hungary. In: 

JOURNAL OF EASTERN-EUROPEAN CRIMINAL LAW 2019/2. pp. 62-71. 
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Gál István László*: A pénzmosás új elkövetési tárgya 

Absztrakt 

A pénzmosás szabályozása jelentős mértékben megváltozott 2021. január 1-től a magyar 

büntetőjogban. Jelenleg a bűncselekmény már elkövethető a kriptopénzekre és bármilyen 

más, értékkel bíró eszközre vonatkozóan is. Ezzel a magyar büntetőjog a nemzetközi és az 

EU-s (jogharmonizációs) kötelezettségeknek eleget téve hatékonyabb eszköze lehet majd a 

bűncselekményekből eredő vagyon legalizálására irányuló törekvések elleni küzdelemnek. 

Kulcsszavak: büntetőjog, pénzmosás, kriptopénz 

1. A pénzmosás fogalma és fajtái a hatályos magyar büntetőjogban 

A pénzmosás kifejezés a fáma szerint Al Caponétól ered, aki Chicago-szerte működtetett 

pénzbedobós, önkiszolgálós mosodákat, ezek segítségével álcázva a szerencsejátékokból, a 

prostitúcióból és a szesztilalmi törvények megsértéséből származó jövedelmét.1  Ez a 

szellemes történet viszont nem igaz, de az 1920-as években valóban gyakran előfordult, hogy 

a bűnözők nagy készpénzforgalmú vállalkozásokat vettek át (mint például a mosodák és az 

autómosók), majd összekeverték a bűncselekményből szerzett készpénzt a legális bevétellel – 

ezáltal logikus kereskedelmi okot szolgáltattak a nagy összegű készpénz létezésére. Bár a 

„mosás”-t ma ennek a szónak a tisztítással való társítása miatt hangsúlyozzák, elképzelhető, 

hogy az eredeti bűnügyi kapcsolat a mosodák álcaként történő alkalmazása során alakult ki.2 

A pénzmosás illegális gazdasági tevékenység, általában szolgáltatás (feltéve, ha nem az 

alapbűncselekmény elkövetője végzi a saját maga számára, mert ebben az esetben nem 

minősíthetjük közgazdasági értelemben szolgáltatásnak). A pénzmosás tehát olyan illegális, 

rendszerint a gazdasági szférában megvalósuló szolgáltatás, amely valamilyen (egy korábbi 

bűncselekményből származó) “piszkos” összeget látszólag legális forrásból származó 

összeggé konvertál. A műveletek célja nem profitrealizálás, hanem pusztán a pénz illegális 

eredetének felismerhetetlenné tétele, ezért ez a tevékenység jellemzően kisebb-nagyobb 

                                                 
* Prof. Dr. Gál István László, tanszékvezető egyetemi tanár (PTE ÁJK Büntetőjogi Tanszék), egyetemi tanár 

(NKE HHK Katonai Nemzetbiztonsági Tanszék) 
1 Jeffrey Robinson, 1996: A pénzmosoda. A világ harmadik legnagyobb üzlete belülről Park Kiadó, Budapest, p. 

9. 
2 Maga a „pénzmosás” (money laundering) kifejezés egyébként először egy amerikai újságban jelent meg a 

hetvenes évek elején, az ismert Watergate botránnyal kapcsolatban. Az első bíróság, amely büntető ügyben a 

pénzmosás kifejezést használta, szintén egy amerikai bíróság volt 1976-ban (és ugyanebben az országban vált 

önálló bűncselekménnyé is, 1986-ban.) Összehasonlításképpen: az Amerikai Egyesült Államokban ugyanebben 

az évtizedben még további két bírósági döntésben olvasható a „pénzmosás” kifejezés, a nyolcvanas években 213, 

a kilencvenes években viszont már 3643 döntésben olvasható. 
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veszteséget eredményez, mégpedig akár hosszabb távon is – ez a pénzmosás egyik tipikus 

ismérve. Mivel a “technológia” jórészt különböző pénzügyi műveletek felhasználásával 

valósul meg, közelebb jutunk a pénzmosás lényegének feltárásához, ha azt illegális pénzügyi 

szolgáltatásként definiáljuk. (Fontos hangsúlyozni, hogy a pénzmosás részmozzanatait alkotó 

egyes műveletek önmagukban szinte mindig legálisak, a műveletsorozat egésze viszont az 

eredetleplezési célzat miatt illegális.) 

Egy általános félreértést is szeretnénk eloszlatni, ezért elhatároljuk a pénzmosást a 

költségvetési csalástól3 (korábban adócsalásnak4 neveztük). A két jelenséget sokan, gyakran 

még a médiában is összemossák, holott gyökeresen eltérő jellemvonásokat mutató 

bűncselekményekről van szó. A gazdasági tevékenység gyakorlása során megvalósított 

pénzmosás álláspontunk szerint nem más, mint a költségvetési csalás komplementer művelete. 

Költségvetési csalást általában úgy szoktak elkövetni, hogy a bevétel egy részét eltitkolják, 

vagy a költségeket a valósnál nagyobbnak tüntetik fel. Alapvető közgazdasági 

összefüggésnek számít, hogy a jövedelem (profit) az összbevételnek az összköltséggel 

csökkentett része, amit a következő formulával szoktak jelölni: 

Л=TR-TC 

Mivel a pénzmosásnak a gazdasági tevékenység segítségével megvalósítható változatát a 

költségvetési csalás komplementer műveleteként definiáljuk, e bűncselekmény elkövetésének 

logikája itt fordított, azaz vagy a költségeket kell a ténylegesnél kisebb mértékűnek, vagy (és 

ez a gyakoribb) a bevételeket kell a valóságosnál nagyobbnak feltüntetni. Szinte köztudomású 

tény, hogy hazánkban senkinek nem jelent komoly problémát az, hogy fiktív 

költségszámlákkal csökkentse az adózás előtti jövedelmét5. (Azt már csak kellő 

rosszindulattal feltételezhetnénk, hogy az adójogszabályok megalkotásakor a jogalkotó eleve 

számol azzal, hogy nagyon sokan kevesebb jövedelmet vallanak be a ténylegesnél6, és az 

adókulcsok is ehhez a de facto helyzethez igazodnak7…) A fiktív számlázás elterjedtségét 

támasztja alá az is, hogy rendszeresen buknak le ún. “számlagyárak”, azaz olyan, valós 

                                                 
3 Szilovics Csaba, 2013: Az adótervezéstől az adócsalásig. In. MAGYAR JOG 60: 7 pp. 407-415.  
4 Erről lásd részletesebben: Szilovics Csaba, 2020: Pénzügyi Jog. Pécs, Inter-Szféra Kft. 
5 lásd bővebben: Szilovics Csaba, 2016: Az adójogi norma szerepe az optimális adórendszer kialakításában. In. 

JURA 22: 1 pp. 322-328. 
6 Szívós Alexander Roland, 2020: A „felső tízezer” társadalmi felelősségvállalása, avagy a széleskörű 

vagyonadóztatás kérdésköre. In: Koncz István; Szova Ilona (szerk.): A 17 éves PEME XX. (E/2.) PhD - On-line 

Konferenciájának előadásai Budapest, Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület pp. 55-62.  
7 Szilovics Csaba, 2015: Az adók rendszerezése In: Lentner Csaba (szerk.): Adózási pénzügytan és 

államháztartási gazdálkodás: Közpénzügyek és Államháztartástan II Budapest, Nemzeti Közszolgálati és 

Tankönyv Kiadó Zrt. (2015) 860 p. pp. 311-340., továbbá   

Szilovics Csaba, 2007: Stabilitás és kiszámíthatóság a természetes személyek adóztatásában 1985-2005 között. 

In: Jakab, András; Takács, Péter (szerk.) A magyar jogrendszer átalakulása, 1985/1990 - 2005: Jog, 

rendszerváltozás, EU-csatlakozás Budapest, ELTE ÁJK, Gondolat Kiadó pp. 812-816.  
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gazdasági tevékenységet nem folytató vállalkozások, amelyek a számlaérték néhány 

százalékáért korlátlan mennyiségben tényleges gazdasági teljesítés nélkül állítanak ki 

számlákat, majd egy idő után a valódi tulajdonosok eltűnnek a pénzzel (a cég bejegyzett 

tulajdonosai pedig vagy nem létező személyek, vagy hajléktalanok, akiktől természetesen 

nem lehet behajtani a hátramaradt köztartozásokat). Ezek után könnyen beláthatjuk: ha fiktív 

költségszámlát viszonylag könnyű szerezni, akkor fiktív bevételi számlát még inkább, ezért 

ráadásul még néhány százalék jutalékot is lehet kérni, és azt adóhatóság sem fog gyanakodni, 

ha valaki vállalja, hogy rendszeresen befizeti a fiktív bevételei után a közterheket. 

Költségvetési csalás és pénzmosás persze ettől függetlenül kapcsolódhat egymáshoz: ha a 

költségvetési csalás az előcselekmény, és az ebből származó piszkos pénzt mossák tisztára, 

akkor a két bűncselekmény összekapcsolódik. 

A fentieket összefoglalva a pénzmosás kriminológiai fogalmát a következőképpen 

definiáljuk: olyan legális gazdasági műveletek leplezése alatt folytatott illegális gazdasági 

szolgáltatás, amelynek eredményeként a bűncselekménnyel szerzett vagyon eredete 

igazolhatóvá válik, megszabadulva annak felismerhetően jogellenes mivoltától. 

A pénzmosás büntetőjogi fogalma eltér a közgazdasági és kriminológiai 

meghatározásoktól. Büntetőjogi értelemben – és ha a pénzmosás megelőzésében és 

megakadályozásában érdekelt szolgáltató fejével gondolkozunk, ezt a meghatározást célszerű 

szem előtt tartani – a pénzmosás közgazdasági fogalmának bármely részmozzanata 

pénzmosásnak minősül. Vagyis: nem kell bizonyítania a hatóságnak, hogy a teljes pénzmosási 

folyamat megtörtént, elég, ha a pénzmosás bármely részmozzanatát megvalósítja valaki 

valamely illegális eredetű összegre, és ő máris pénzmosónak minősül! (Elég tehát egyetlen 

átutalás, egyetlen gazdasági esemény.) 

A hatályos büntetőjogi definíció szerint pénzmosásnak öt alapesete van. Az öt alapesetet a 

főbb jellemzőik alapján a következő elnevezésekkel jelölhetjük meg: 

1) materiális statikus pénzmosás, 

2) célzatos dinamikus pénzmosás, 

3) bűnpártoló jellegű dinamikus pénzmosás, 

4) orgazda jellegű statikus pénzmosás. 

5) gondatlan pénzmosás. 

A statikus és dinamikus pénzmosás közötti különbségtételt egy évtizeddel ezelőtt 

dolgoztam ki, azóta a jogalkalmazói gyakorlat is használja. Statikus jellegű pénzmosás esetén 

az elkövetési magatartások túlnyomó többsége nem tartalmaz vagyon-transzformációt, vagyis 

a bűnös eredetű vagyon az elkövetés során általában nem vált alakot. Ezzel szemben a 
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dinamikus pénzmosás esetén az elkövetési magatartások túlnyomó többsége közvetlenül vagy 

közvetve vagyon-transzformációt is eredményez, ez ugyan nem büntetőjogi értelemben vett 

eredménye ennek a bűncselekménynek, hanem csak kriminológiai értelemben vett 

megkülönböztető ismertetőjegye. 

A gondatlan pénzmosás álláspontom szerint külön alapeset, vagyis ez az ötödik 

pénzmosási típus, hiszen önálló tényállása és minősített esetei vannak, az első négy szándékos 

bűnösségű alakzat közül egyiknek sem a gondatlan alakzata, bár a legközelebb a célzatos 

dinamikushoz áll.  

A pénzmosás 2021-től hatályos szabályozása szerinti egyes alakzatait egy ábrán is 

összefoglalhatjuk:  

1. ábra 

2. A pénzmosás új elkövetési tárgya 

A pénzmosás jogi tárgya a bűnözés – ezen belül is elsősorban a szervezett bűnözés – 

elleni fellépés eredményességéhez fűződő közérdek. Emellett másodlagosan jogi tárgynak 

tekinthetjük az állam pénzintézeti rendszerébe vetett bizalmat8 is. A bűncselekmény 

elkövetési tárgya a vagyon. „A büntető anyagi jog a pénzmosás elkövetési tárgyaként 

hagyományosan a dolgok körét jelölte meg, amelyet értelmező rendelkezéssel kiterjesztett a 

dolog módjára viselkedő, vagyoni jogosultságot megtestesítő okiratra és dematerializált 

                                                 
8 Horváth Tibor – Kereszty Béla – Maráz Vilmosné – Nagy Ferenc – Vida Mihály, 1999: A magyar büntetőjog 

Különös része. Korona Kiadó, Budapest, p. 670. 

Pénzmosás a magyar büntetőjogban 2021. január 1-től
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értékpapírra.9 Ezek a keretek az elmúlt időszakban megjelent új típusú vagyoni formákra 

tekintettel szűkössé váltak, az új típusú vagyoni formák (pl. fizetésre használt elektronikus 

adat különféle formái) nemcsak a büntetőjogban, hanem más jogágakban is vitatott és 

alulszabályozott jogterületként jelentek meg. Az ilyen új vagyonelemek közös jellemzője 

azonban, hogy a velük való rendelkezés továbbra is vagyoni előnynek – így a bűnözés 

vagyoni hasznának – tekinthető, ezért feltétlenül szükséges, hogy velük szemben a büntetőjog 

megfelelő eszközkészlettel rendelkezhessen. Az új típusú vagyonelemek büntetőjogi fogalmi 

keretekbe való beillesztésével kapcsolatban elsősorban azt kell kiemelni, hogy e 

vagyonelemek összességében nem esnek kívül a büntetőjog hatókörén, az általános részi 

szabályok alapján ugyanis vagyonelkobzás tárgyát és a Be.-ben kimondottan lefoglalás 

tárgyát is képezhetik. Ellentmondás feszül viszont aközött, hogy bizonyos típusú 

vagyonelemek vagyonelkobzás alá vonhatók, de nem képezhetik a pénzmosás elkövetési 

tárgyát. Ennek feloldása érdekében indokolt a Btk. Különös Részben is olyan rugalmas 

szabályozás kialakítása, amely alkalmas az új típusú vagyonelemek kezelésére a pénzmosás 

tényállásának körében. Mivel a vagyonnak általános Btk.-beli definíciója nincs, mindössze a 

Btk. 76. §-a – nem kimerítő felsorolással – határozza meg a vagyonelkobzás alá eső egyes 

vagyonelemeket, a pénzmosás elkövetési tárgyának vagyonra való módosítása kellően 

rugalmas feltételeket biztosít az új típusú vagyonelemek által megvalósuló bűnözés elleni 

küzdelemhez. E fogalom használata egyúttal a nemzetközi és európai uniós elvárásoknak való 

megfelelést is biztosítja.”10 

Az elkövetési tárgy kapcsán még egy kérdéskört kell érintenünk, az előcselekmények 

problémakörét. A tényállásban említett dolognak ugyanis büntetendő cselekmény 

elkövetéséből kell származnia. Bár a törvény azt már nem mondja ki, hogy az „e törvény 

szerint” kell büntetendő cselekménynek lennie, álláspontom szerint legalább a magyar Btk. 

által is büntetni rendelt cselekményeket kell érteni alatta, nem elég az, ha az elkövetés 

helyének törvénye büntetni rendeli. A törvény nem a „bűncselekmény”, hanem a „büntetendő 

cselekmény” fogalmat használja, amiből az következik, hogy a pénzmosás akkor is 

megállapítható, ha az előcselekmény elkövetője bármely okból nem büntethető (például 

gyermekkor miatt, vagy ha kóros elmeállapotú az elkövető). 

Annak sincs jelentősége, hogy az alapbűncselekmény a pénzmosás miatt eljáró állam 

joghatósága alá tartozik-e, vagy sem (ahogy ezt a Strasbourgi Egyezmény 6. Cikkelye is 

                                                 
9Kecskés András -Halász Vendel - Bujtár Zsolt, 2019: Tőzsdeuniverzum Budapest, Magyarország:HVG-ORAC, 

p. 407. 
10 T/9918. számú törvényjavaslat indokolása 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10052410
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rögzíti.). „Napjainkban éppenséggel inkább az a jellemző, hogy az eredetleplezés az 

eredményesség reménye nélkül másként, mint nemzetközi méretekben nem is történhet. 

Szinte szükségszerű tehát, hogy az alapügy elkövetésének és az eredetleplezés (részbeni) 

színhelyének országa különböző legyen. Az egyetlen fontos kritérium az, hogy a gyanított 

előcselekmény az elkövetés és a pénzmosás országában is szabadságelvonással fenyegetett 

tett legyen. (Ez különösen pénzügyi, devizális érdekeket sértő bűncselekmények esetében 

lehet kérdéses.)”11  

Abban a kérdésben, hogy büntetendő cselekményről van-e szó, a bíróság nyilvánít 

véleményt. Nem kell azonban az, hogy az alapügy jogerős ítélettel befejeződjön, hiszen ha ezt 

minden esetben meg kellene várnunk, akkor időközben elenyésznének a pénzmosás 

bizonyítékai is. Ezt a gondolatmenetet támasztja alá az is, hogy a Btk. nem „elbírált”, hanem 

„büntetendő” cselekményt említ előcselekményként. 

„A pénzmosás tehát a bűncselekményből származó dologra elkövetett járulékos 

magatartásokat bünteti, így akkor tényállásszerű, ha azt megelőzi egy olyan cselekmény, mely 

a Btk. szerint valamely büntetendő cselekmény törvényi tényállását megvalósítja. Az 

alapbűncselekmény lehet befejezett, de a részcselekmények megvalósulását követően is lehet 

a pénzmosás tényállásszerű. Így például, ha az elkövető a kábítószer-kereskedésből éveken át 

szerzett jövedelmét használja fel gazdasági tevékenysége során, vagy azzal pénzügyi 

műveleteket végez. A pénzmosás nem csupán a legutolsó részcselekmény elkövetését 

követően, hanem már akkor megvalósul, amikor az elkövető a kábítószer-kereskedésből 

származó pénzt első ízben tisztára mossa, így teremtve lehetőséget arra, hogy a 

bűncselekményből származó, folyamatosan beáramló pénz eredetét elfedje. Mindezekből 

következően a pénzmosás alapbűncselekmény hiányában nem valósulhat meg, csak akkor 

tényállásszerű, ha az elkövető az általa vagy a más által elkövetett bűncselekmény 

elkövetéséből származó dolog eredetét leplezi. Következésképpen az alapbűncselekmény és a 

pénzmosás esetében valóságos heterogén alaki halmazat általában nem jöhet létre, azaz egy 

elkövetési magatartás (vagy magatartás sorozat) egyidejűleg az alapbűncselekmény és a 

pénzmosás törvényi tényállását nem merítheti ki.”12 

Az alapcselekménynek tehát a magyar Btk. szerint büntetendő cselekménynek kell lennie, 

amely a kialakult bírói gyakorlat értelmében perrendszerűen bizonyítandó, legalább 

valamilyen szinten. A perrendszerű bizonyítás viszont nem maradhat el a büntetőeljárásban. 

                                                 
11Tóth Mihály, 2002: Gazdasági bűnözés és bűncselekmények KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 

Budapest, p. 358. 
12 A Kúria Bfv.830/2017/16. számú precedensképes határozata pénzmosás bűntette tárgyában. 
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Álláspontom szerint önmagában az a körülmény, hogy az adott országban feljelentést tettek 

bűncselekmény gyanújával, még nem jelenti azt, hogy az ténylegesen büntetendő cselekmény 

miatt történt, hiszen előfordulhat olyan eset, hogy bűncselekmény hiányában megszüntetik az 

eljárást. A feljelentés ténye önmagában nemhogy a bűncselekmény elkövetését, hanem a jóval 

alacsonyabb követelményt támasztó büntetendő cselekmény elkövetését sem bizonyítja, amit 

alátámaszt az a tény is, hogy a büntetőeljárási törvény is gyanúról, illetve megalapozott 

gyanúról beszél a büntetőeljárás kezdetén, olyan időpontban, ahol azért már bizonyos 

mennyiségű adat mégiscsak rendelkezésre áll. Az alapcselekményt tehát „valamilyen szinten” 

bizonyítani kell a pénzmosás miatt folytatott eljárásban. Nem elegendő a feltételezés, a 

feljelentéseken alapuló gondolatmenetek, hanem igazolni kell, hogy a pénz valóban 

büntetendő cselekményből származik. Bár a magyar bírói gyakorlat az elmúlt néhány évben 

produkált ettől eltérő, sematikus döntéseket13, amelyek nem egyeztethetők össze a büntető 

anyagi és eljárásjog rendelkezéseivel, a Kúria gyakorlatával és a hatályos nemzetközi 

szerződésekkel sem; álláspontom szerint akkor is vissza kellene térnünk a „helyes vágányra”, 

ha ez a jövőben a nyomozó hatóság számára többletmunkát, az ügyészség számára pedig akár 

rosszabb váderedményességet is jelenthet. 

3. A kriptopénzre történő elkövetés büntethetősége 

2021-től tehát az elkövetési tárgyak köre kibővült: a vagyon fogalma alá bevonhatók a 

kriptopénzek14 is, és ezeken kívül bármi, ami anyagi értékkel rendelkezik. Erre a jelenlegi 

                                                 
13 A „magyar hatóságokra is kötelező Varsói Egyezmény indokolása szerint - a közvetett, azaz a csupán 

körülményeken alapuló bizonyítékok is elég kell legyenek arra, hogy megtörtént az előcselekmény, ezért e 

cselekmény miatt akár már önmagában egy feljelentés - jogerős ítélet, sőt akár vádemelés hiányában - is kellő 

alapot kell szolgáltasson annak a következtetésnek a levonására, hogy a pénzmosás alapjául szolgáló tényállási 

elemek megvalósultak, feltéve hogy az alanyi bűnösségnek a feltételei az adott terhelt oldalán fennállnak. A bírói 

gyakorlat szerint a pénzmosás megállapításához elvárt sajátos bizonyossági szinthez nem szükséges a korábbi 

előcselekményt a hatóságoknak perrendszerűen bizonyítaniuk, hanem e helyett annak bizonyítása is elegendő, 

hogy az elkövető tisztában volt az elkövetési tárgy eredetével, azzal, hogy a pénzmosás tárgyául szolgáló dolog 

forrása csak büntetendő cselekmény lehetett. Az előcselekménnyel összefüggésben tehát elegendő azt 

bizonyítani, hogy a pénzmosás elkövetési tárgya - a terhelt által tudottan - valamilyen büntetendő cselekményből 

származhatott. A pénzmosással összefüggésben a büntetőjogi felelősség megállapíthatóságának nem akadálya 

így tehát az sem, hogy ha az előcselekmény pontos jogi minősítése, illetve az elkövető konkrét személye nem 

határozható meg. Ez a gyakorlatban azzal jár együtt, hogy maga az előcselekmény nem a kétséget kizáróság, 

hanem az észszerű kétséget kizáróság szerinti bizonyítást követeli meg. A bíróság álláspontja szerint a 

pénzmosás miatt indult büntetőügyekben a terheltek büntetőjogi felelősségének megállapításához - az 

előcselekménynek a tekintetében - legfeljebb olyan szintű bizonyosság szükséges, mint amit az ítélkezési 

gyakorlat például a hasonló jellegű orgazdaság miatt indult büntetőügyekben kialakított. A bizonyosságnak ez a 

szintje viszont nem tekinthető teljes mértékben kétséget kizárónak, sokkal inkább csak „észszerű kétséget 

kizárónak”, amely esetben a bizonyosság szinte csupán a terhelő bizonyítékok egyszerű túlsúlyában mutatkozik 

meg, mint mikor az adott tény megállapíthatóságával szemben észszerű kétség nem fogalmazható meg.” (A 

Fővárosi Törvényszék B.1001/2018/22. számú határozata pénzmosás bűntette tárgyában.) 
14 Kecskés András - Bujtár Zsolt, 2018: A kriptovaluta ökoszisztéma európai uniós és a svájci szabályozásának 

összehasonlítása, In: JURA 24. évf. 2. szám, pp. 427-430. 

https://m2.mtmt.hu/api/author/10016714
https://m2.mtmt.hu/api/author/10052410
https://m2.mtmt.hu/api/publication/30446869
https://m2.mtmt.hu/api/publication/30446869
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tendenciák alapján mindenképpen szükség volt.15 A következő években a gyakorlat alapján 

lehet majd megmondani, hogy a hazai jogalkalmazó szervek, azaz a NAV, a rendőrség és az 

ügyészség mennyire lesznek hatékonyak a kriptopénzek pénzmosás során történő 

felhasználásának16 a felderítésében. 

                                                 
15 „Bűnözői csoportok kriptovaluta-szolgáltatók kis csoportját használják kétes hátterű dollár százmilliók 

virtuális pénzmosására – derült ki a Reuters által csütörtökön közölt kutatásból. A Chainanalysis blokklánc-

kutató tanulmánya szerint tavaly sikerült azonosítani mindössze 270 olyan kripto-láncot, amelyen egy év alatt 

1,3 milliárd dollárnyi digitális pénzt mozgattak át, ami az Egyesült Államok tavalyi kripto forgalmának 55 

százalékának felel meg.” A kriptopiac anonimitása régóta aggasztja a szabályozókat és a bűnüldöző szerveket. 

Nem véletlen, hogy a múlt hónapban Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter és Christine Lagarde, az Európai 

Központi Bank elnöke egyaránt a szorosabb pénzügyi felügyelet kiépítésére tett ígéretet.” 

(https://www.vg.hu/penzugy/penzugyi-hirek/kriptovalutak-meg-mindig-a-penzmosas-fo-piaca-3553441/ 2021. 

április 18.) 
16 Gáspár Zsolt, 2021: A pénzmosás Európai Uniós és hazai szabályozásának kérdései a kriptovaluták 

tekintetében. In: Szilovics Csaba; Bujtár Zsolt; Ferencz Barnabás; Szívós Alexander Roland; Breszkovics 

Botond; Gáspár Zsolt (szerk.): Gazdasági kihívások a XXI. században: Konferenciakötet, Pécs, Pécsi 

Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék pp. 78-88. 

https://www.vg.hu/penzugy/penzugyi-hirek/kriptovalutak-meg-mindig-a-penzmosas-fo-piaca-3553441/
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Emil Begimkulov*: Factors influencing the success of Central Bank Digital Currency 

Abstract 

With the development of technology and the growing popularity of various 

cryptocurrencies, the largest national banks around the world are researching the possibilities 

of creating their own Central Bank Digital Currency (CBDC). The creation of CBDC 

provides not only opportunities in the form of possible increased control over the policies but 

also entails great risks for the stability of the financial sector in the form of possible bank 

disintermediation, ethical issues including resistance, and financial inclusion. This paper 

provides an analysis of factors that potentially might influence the success of Central Bank 

Digital Currency based on the analysis of available literature and recently conducted 

researches. The structure of the paper includes a review of CBDC in terms of basic functions 

of money with the questions about which CBDC form to choose, then a brief analysis of how 

monetary policy can be affected by CBDC, and a conclusion. 

Keywords: central bank digital currency, money, monetary policy, medium of exchange, store of value, the 

standard of value 

1. Introduction 

With the overall technological advancement in the world, the financial sphere has also 

been innovated and digitalized. Probably the banks were the first financial entities that started 

to utilize the benefits of technological innovation by providing electronic banking services. 

Before introducing such sophisticated technology as mobile banking which is widely used 

nowadays, a real achievement was the replacement of the check clearing process by electronic 

money transfers. At first glance, the simple mechanism of electronic money transfers has 

reduced the cost of the ordinary check clearing process by increasing speed and security. We 

can say that this was one of the accelerating factors for economic growth. People could 

immediately and safely pay for raw materials, products, and services.  

The current level of technological development has greatly accelerated data processing and 

transfer. Digital payments and electronic tools allowed businesses to benefit from e-

commerce. This triggered the natural process of creating various types of electronic payment 

methods including cryptocurrency. As a result, money, a key instrument of the world 
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economy, has been digitalized, triggering the central banks1 to consider creating the 

alternative legal form of digital currency - Central Bank Digital Currency (CBDC). 

According to the report of the Bank of International Settlements, the use of cash is 

decreasing in many developed countries, due to the increased use of electronic payment 

methods2. The recent COVID-19 pandemic strike can significantly accelerate the process of 

integration of electronic payments. Also, the access of people to banks and cash at different 

places is not the same3. For example, in the rural areas of less developed countries such as 

Kyrgyzstan, people do not have access to bank services and cash operations4. In more 

advanced countries, such as Sweden, due to technological developments, there is a natural 

decrease in the use of cash5. According to the research conducted by Sweden Sveriges 

Riksbank in 2018, the acceptance of cash in Sweden can become more expensive than 

electronic payment6. For this reason, Sweden Sveriges Riksbank is working on the project of 

e-krona which is aimed to substitute physical cash and other e-payment methods7. 

This paper is an attempt to provide a brief overview of factors that potentially might affect 

the success of CBDC based on the analysis of the available literature. This paper is not a full 

systematic literature review of all the factors, due to the different limitations, including a time 

frame, limited access to the online journals and literature, and financial constraints as well. 

The structure of the paper includes a review of CBDC in terms of basic functions of 

money, a brief analysis of how monetary policy can be affected by CBDC, and a conclusion. 

2. Money 

Historically the main activities of all central banks are focused on managing currency and 

establishing monetary policy. A central bank can be defined as “a government-established 

organization responsible for supervising and regulating the banking system and for creating 

and regulating the money supply”8. Money is the main instrument of the central bank to 

                                                 
1 Christian Barontini and Henry Holden, 2019: Proceeding with caution -a survey on central bank digital 

currency, Monetary and Economic Department, BIS Papers No 101, p. 7 
2 Bank for International Settlements, Central bank digital currencies: foundational principles and core features. 

https://www.bis.org/publ/othp33.pdf (26/11/2020), p.1. 
3 Bank for International Settlements, Central bank digital currencies… (Op. Cit.), p.2. 
4 Asli Demirgüç-Kunt, Leora Klapper, Dorothe Singer, Saniya Ansar, Jake Hess, 2017: Global Findex Database 

2017, Measuring Financial Inclusion and Fintech Revolution, World Bank Group, DOI: 10.1596/978-1-4648-

1259-0, p. 124. 
5 Morten Bech, Umar Faruqui, Frederik Ougaard, and Christina Picillo, 2018: Payments are a-changin’ - but cash 

still rules. In: BIS Quarterly Review. pp. 67–80. 
6 Sveriges Riksbank: The Riksbank’s e-krona project, report 2. https://tinyurl.com/fkvhh3wj (20/01/2021), p.5. 
7 Sveriges Riksbank: The Riksbank’s e-krona… (Op. Cit.), p.15. 
8 Ronald W. Melicher, and Edgar A. Norton, 2017: Introduction to Finance: Markets, Investments, and Financial 

Management, the United States of America, Wiley, p. 80. 

https://www.bis.org/publ/othp33.pdf
https://tinyurl.com/fkvhh3wj
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implement its policies. The central bank is responsible for the safety of money, and its 

availability to financial institutions, households, and the population. 

Potentially, CBDC can become the third form of money in addition to overnight money 

available only to banks and financial institutions, and physical currency which is widely used 

by the population but old-fashioned already. The literature considers two main formats of 

CBDC – “wholesale” and “retail”. Since “wholesale” is accessible only to financial 

institutions, this paper is mainly focused on the “retail” format which is planned to be 

available to the general public. 

Money is defined as “anything generally accepted as a means of paying for goods and 

services and for paying off debts”9. For anything to effectively provide functions of money, it 

should be easily divisible into large and small numbers, cheap to keep and settle and be stable 

in value. 

Accordingly, the money provided by the central bank performs three important functions: a 

medium of exchange, a store of value, and a measure of value10. Logically, to achieve 

success, CBDC must perform these functions just as well. 

2.1. The Medium of Exchange 

An efficient medium of exchange is the basic function of money. In the case of introducing 

CBDC, any participant in the financial environment should be able to easily keep it and use it 

as a legal instrument for making payments11. This raises the question about which CBDC 

form to choose, whether it should have an account-based form or a token-based form12. 

Account-based form. By nature, account-based CBDC would be very close to current debit 

cards. Individuals and organizations in this case could keep CBDC in special accounts either 

in a central bank or commercial banks13.  Each payment would be processed in the same 

manner as ordinary bank accounts are processed.  

Account-based CBDC guarantees the safety of transactions. Each account owner would be 

identified from the beginning, the transactions would occur between two counterparties. 

Based on the current experience of working with accounts, banks would not have to make 

significant technological changes. Moreover, if necessary, central banks would have more 

                                                 
9 Ronald W. Melicher, and Edgar A. Norton, 2017: Introduction to Finance …  (Op. Cit.) p. 27. 
10 Joseph A. Schumpeter, 1954: History of Economic Analysis, edited from manuscript by Elizabeth Boody 

Schumpeter London, Allen & Unwin Ltd, pp. 59 – 61. 
11 Ben S. C. Fung and Hanna Halaburda, 2016: Central Bank Digital Currencies: A Framework for Assessing 

Why and How, Bank of Canada Staff Discussion Paper 2016-22, ISSN 1914-0568, p. 2. 
12 Morten Bech and Rodney Garratt, 2017: Central bank cryptocurrencies, BIS Quarterly Review, September 

2017. https://tinyurl.com/3zdf7uv3 (26/11/2020), p. 60-67. 
13 Simon Scorer, 2017: Central Bank Digital Currency: DLT or not DLT? That is the question, At: 

https://tinyurl.com/b6u8926b , (20/11/2020). 

https://tinyurl.com/3zdf7uv3
https://tinyurl.com/b6u8926b
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information about financial transactions, could easily monitor undesirable activities, and 

improve the safety policies along the way. In addition, account-based CBDC is would have 

the lowest cost of conducting payment transactions, making it the cheapest medium of 

exchange. The question of keeping accounts directly in central banks or commercial banks is 

discussed in the further sections.  

Token-based form. Another form of CBDC is the token-based form which is close to 

physical money. In this case, the central bank would issue CBDC just like a cryptocurrency, 

based on the use of blockchain technology. The safety of payments would be supported by 

verifying the chain of transactions and ownership of each token. This type provides more 

freedom and less involvement of the central and other banks in the payment processes14.  

The positive side of the token-based form is that unlike the current situation with other 

cryptocurrencies, the supply of CBDC currency could be controlled by the central bank, by 

issuing a fixed number of it. The central bank could also control the transparency and safety 

of procedures and constantly update the underlying technology that is not the case with the 

other cryptocurrencies. 

Also, existing cryptocurrencies are limited by a small number of transactions. For example, 

the most popular Bitcoin allows conducting only seven operations per second15. This is 

because Bitcoin is heavily dependent on a broad network of computing resources around the 

world. This fact can positively affect the future success of CBDC implementation. 

The possible barrier could be the fact that digital tokens have a high cost of verification 

unlike with account-based form CBDC. Usually, all the transactions should be kept in the 

blockchain, so millions of transactions daily can lead to high electric energy consumption16. 

Central banks would have to track the whole chain of transactions, store that information in 

the encrypted blockchain system. However, the high level of tangible and intangible resources 

of national banks could probably help to solve this problem.  

Another important factor related to the medium of exchange function is international 

transactions that will have to be carried out using CBDC. The research conducted by 

Intranational Monetary Fund revealed that the introduction of CBDC would positively affect 

                                                 
14 Charles M. Kahn, Francisco Rivadeneyra and Tsz-Nga Wong, 2018: Should the Central Bank Issue E-money?,  

https://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2018/12/swp2018-58.pdf ,  p. 8. 
15 George Danezis, and Sarah Meiklejohn, 2016: Centrally Banked Cryptocurrencies, San Diego, CA, USA, 

Copyright 2016 Internet Society, http://dx.doi.org/10.14722/ndss.2016.23187, p. 1. 
16 George Danezis, and Sarah Meiklejohn, 2016: Centrally… (Op. Cit.) p. 1. 

https://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2018/12/swp2018-58.pdf
http://dx.doi.org/10.14722/ndss.2016.23187
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international payments17, thus making CBDC an attractive medium of exchange in case of 

introduction. 

2.2. Store of value  

To be successful as money, CBDC should be able to store and keep value. Currently, 

national banks are intensively researching and testing whether to make CBDC interest-

bearing or not. According to the report of the Markets Committee of the Committee on 

Payments and Market Infrastructures, the interest-bearing ability would allow to better control 

the supply of CBDC currency and implement interest rate policy18. However, this can cause 

possible “disintermediation of existing banks”19. To avoid disintermediation of financial 

intermediaries, Bindseil, suggests implementing limits on interest rates or use tiered interest 

rates depending on the amount deposited20.  

On the other hand, the interest-bearing ability CBDC has a number of advantages. It 

provides a degree of flexibility in implementing the monetary policy depending on the 

economic activity. In case of strong economic recessions, central banks could reduce the 

interest rate directly on CBDC and stimulate economic activity and stabilize the price level. 

Physical currency has a zero-lower bound which makes it difficult for central banks to 

implement negative interest rates in response to economic declines. In the case of negative 

nominal interest rates, cash becomes an attractive asset in terms of a store of value. 

This raises another issue of the risk of possible runaways from CBDC in the above-

mentioned cases. To avoid such situations, it is proposed to set limits on interest rates or use 

tired interest rates depending on the amount deposited, and establishing a graduated schedule 

of fees on transfers between cash and CBDC (in case of gradual movement from cash to 

CBDC and their parallel existence)21. 

Alternatives to interest-bearing CBDC were suggested by Bordo and Levin in 201722, who 

proposed account-based CBDCs to have a constant nominal value like physical money, as it 

                                                 
17 Dong He, Ross Leckow, Vikram Haksar, Tommaso Mancini, Nigel Jenkinson, Mikari Kashima, Tanai 

Khiaonarong, Celine Rochon, and Hervé Tourpe, 2017: Fintech and Financial Services: Initial Considerations, 

In: International Monetary Fund Staff Discussion Note, p. 10. 
18 Committee on Payments and Market Infrastructures – Markets Committee, 2018: Central bank digital 

currencies, at https://www.bis.org/cpmi/publ/d174.pdf (20/11/2020) p. 13. 
19 Bank for International Settlements, 2020: Central bank digital currencies: foundational principles and core 

features, at: https://www.bis.org/publ/othp33.pdf, (20/11/2020) p. 8. 
20 Ulrich Bindseil, 2020: Tiered CBDC and the financial system, ECB Working Paper Series, no 2351, at: 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2351~c8c18bbd60.en.pdf  p. 22. 
21 Michael D. Bordo and Andrew T. Levin, 2017: Central Bank Digital Currency and The Future Of Monetary 

Policy, National Bureau Of Economic Research, Working Paper 23711, 1050 Massachusetts Avenue, 

Cambridge, MA 02138, at: http://www.nber.org/papers/w2371, p. 12. 
22 Michael D. Bordo and Andrew T. Levin, 2017: Central Bank… (Op. Cit.) p. 4. 

https://www.bis.org/cpmi/publ/d174.pdf
https://www.bis.org/publ/othp33.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2351~c8c18bbd60.en.pdf
http://www.nber.org/papers/w2371
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was recommended by Rogoff23. In this case, CBDC accounts of the population would be kept 

in national banks and differentiated from commercial banks’ reserves held at the national 

bank. During the recessions positive nominal interest rates would be implemented to bank 

reserves only, so the population would be motivated to withdraw their deposit from CBDC 

accounts, by which the total value of CBDC would remain unchanged24.  

Another alternative proposed by Bordo and Levin is to index the real value of account-

based CBDC funds to the past performance of price levels as was proposed by several 

authors25. However, during that period, the dollar was backed by gold, and price fluctuations 

were intensive26. In the case of CBDC indexation is not fully clear since the price levels are 

relatively stable. This can cause additional potential complications for national banks. 

Also, it is not clear how in the competitive market economy the value of CBDC will be 

indexed in terms of the price level since the prices are defined by costs the businesses incur 

and by the supply-demand relationship for the goods and services, not by a government 

authority. 

2.3. Measure of value 

Next, to support financial stability, CBDC should be a stable measure of value, so 

individuals and companies can use CBDC to establish prices, make agreements, pay salaries, 

and decide whether to spend now or save and invest in something. 

To make CBDC widely accessible, national banks can gradually exchange cash for 

CBDC27. In the case of introducing CBDC to the general public, only central banks can safely 

carry out the process of exchanging banknotes to CBDC at par value and keep fixed exchange 

rates between them28. Alternative digital currencies cannot provide this opportunity and 

demonstrate high volatility in the exchange rate with other currencies29. Central banks have a 

powerful tool in the form of monetary policy to keep CBDC stable. 

                                                 
23 Kenneth Rogoff, 2016: The Curse of Cash, Princeton University Press. Princeton 
24 Michael D. Bordo and Andrew T. Levin, 2017: Central Bank… (Op. Cit.) p. 5. 
25 Stanley W. Jevons, 1875: A Tabular Standard of Value, Money and the Mechanism of Exchange, at: 

http://econlib.org/YPDBooks/Jevons/jvnMME25.html.; Alfred Marshall, 1887: Remedies for Fluctuations of 

General Prices, The Contemporary Review, 51:355-375; Irving Fisher, 1913: A Compensated Dollar, Quarterly 

Journal of Economics. 
26 Michael D. Bordo, 1984: The Gold Standard: The Traditional Approach. In: Michael Bordo and Anna 

Schwartz, eds, A Retrospective on the Classical Gold Standard, 1821-1931. Chicago, IL: University of Chicago 

Press, pp. 23-120. 
27 Michael D. Bordo and Andrew T. Levin, 2017: Central Bank… (Op. Cit.) p. 9. 
28 Ben S. C. Fung and Hanna Halaburda, 2016: Central Bank Digital Currencies: A Framework for Assessing 

Why and How, Bank of Canada Staff Discussion Paper 2016-22, ISSN 1914-0568, p. 12. 
29 Wilko Bolt and Maarten R.C. van Oordt, 2016: On the Value of Virtual Currencies, Bank of Canada Staff 

Working Paper No. 2016-42, p. 3. 

http://econlib.org/YPDBooks/Jevons/jvnMME25.html
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The stability of the introduced CBDC will depend on the appropriately established 

monetary policy.  It is a common practice when the central banks target positive inflation that 

is usually at the level of 2 percent. However, as discussed in the previous section, the interest-

bearing ability of CBDC can help central banks to focus on the real price stability by setting 

monetary policy in such a way that the value of CBDC will stay stable throughout the time in 

terms of consumer price indices30.  

To support the idea of focusing on the price level instead of the inflation rate, Bordo and 

Levin refer to the number of researches conducted in this area. It has generally been proven 

that focusing on the price level offers significant advantages for the overall macroeconomic 

stability31. To be optimal, the monetary policy should react to real economic activeness 

including the price levels32.   

On the other hand, the immediate re-focus of central banks from positive inflation to the 

stability of prices might have an adverse effect on the stability of the whole economy and 

financial environment. Possible effects of this should be carefully researched before direct 

implementation. 

3. Monetary Policy 

The next factor of CBDC success is how it would help to implement monetary policy by 

central banks. It is already obvious that young and popular cryptocurrencies bear potential 

risks for the stability of the monetary system and could potentially weaken the policies of the 

central banks33.  

Obviously, introducing CBDC offers a ground-breaking possibility to improve and make 

transparent the monetary policy of central banks. First of all, the main tool of implementing 

the monetary policy can become the possibility to change the interest rate on CBDC. As 

mentioned in the previous sections, the ability to establish a negative interest rate on CBDC 

can provide an effective tool in dealing with economic downturns, avoiding the need to use 

alternative methods such as quantitative easing and/or credit easing. 

In addition, CBDC fully supports the ability of central banks to conduct open market 

operations. Central banks can buy and sell short-term government securities to control the 

supply of CBDC in accordance with the overall demand for it. 

                                                 
30 Michael D. Bordo and Andrew T. Levin, 2017: Central Bank… (Op. Cit.) p. 13. 
31 Michael D. Bordo and Andrew T. Levin, 2017: Central Bank… (Op. Cit.) p. 13. 
32Richard Clarida, Gordi Gali, and Mark Gertler, 1999: The Science of Monetary Policy: A New Keynesian 

Perspective. In: Journal of Economic Literature. No 37, pp. 1661-1707. 
33 Ben S. C. Fung and Hanna Halaburda, 2016: Central Bank … (Op. Cit.) p. 4. 
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Also, CBDC allows central banks to act as the lenders of last resort. In the periods of 

economic recessions, central banks would be able to increase the amount of CBDC to support 

the liquidity to financial institutions. 

The effectiveness of the monetary policy depends on the CBDC distribution channels34. 

There were considered possible scenarios of the CBDC system in one-tier and two-tier 

banking systems. The one-tier system is based on the involvement of the central bank only. 

The two-tier system implies the involvement of other banks in the CBDC allocation process.  

In combination with the previously mentioned CBDC forms, there are four possible 

scenarios: one-tier account-based system, two-tier account-based system, one-tier token-

based system, and two-tier token-based system35.  

In the first scenario, a one-tier account-based system provides the highest level of power 

and more effective monetary policy implementation by the central bank. The central bank 

would be able to compete with commercial banks on the financial market, possibly by 

establishing higher interest rates and charging interest directly to the accounts of individuals. 

However, this system is also the most complicated in implementation. First, the central bank 

would have to significantly increase its organizational structure by adding new consumer 

service departments. Also, this way would cause the banking system disintermediation, the 

whole financial system would be shocked with which central banks would have to deal36.  

In the next scenario, a two-tier account-based system can be less threatening to the existing 

banking system. Banks would work in the same way as nowadays by keeping separate CBDC 

accounts in addition to ordinary bank accounts. Under this system, the banking system would 

be less affected, the central bank could use ordinary monetary policy tools to influence the 

economy. Still, central banks would be significantly strengthened by introducing the 

controlled alternative to other independent digital currencies37. 

Under the third scenario one-tier token-based system CBDC allocation process is provided 

directly to the population. The central bank would still have to introduce some kind of 

personal accounts to utilize monetary policy in the form of interest payment or to provide 

helicopter money when required by the economic situation. However, there might be some 

limitations to monetary policy implementation. For example, there might be situations when 

keeping money in the bank accounts would probably be more attractive, so the population 

                                                 
34 Tammaro Terracciano and Luciano Somoza, 2020: Central bank digital currency: the devil is in the details, 

London School of Economics, at: https://tinyurl.com/3vhbnaaz, (20/11/2020) p. 2. 
35 Tammaro Terracciano and Luciano Somoza, 2020: Central bank … (Op. Cit.) p. 2. 
36 Tammaro Terracciano and Luciano Somoza, 2020: Central bank … (Op. Cit.) p. 2. 
37 Tammaro Terracciano and Luciano Somoza, 2020: Central bank … (Op. Cit.) p. 2. 

https://tinyurl.com/3vhbnaaz
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might choose this option as primary and keep the minimum number of tokens necessary for 

everyday consumption38.  

In the last scenario, a two-tier token-based system would be the least disturbing and means 

that physical currency would gradually turn into digital currency. In the beginning, CBDC 

would be kept in the balance sheet of central banks together with cash and coins. Commercial 

banks would act as ordinary depository institutions by providing electronic storage facilities 

in addition to their usual services. Under this scenario, people would hold the majority of their 

tokens in their bank accounts due to the higher safety, instead of holding big amounts in their 

devices39. However, this scenario requires significant capital investments into the current 

infrastructure, due to the high cost of verification of transactions thus, making it more 

expensive compared to the account-based system. 

4. Conclusion 

In the world of growing technology, there are still a lot of ongoing researches related to 

different aspects of CBDC. To be successful as fiat money, CBDC should possess the same 

characteristics. It should be decreed by the government to be a legal tender, be an efficient 

medium of exchange, denominated in the national unit of account, and be secure and stable.  

The choice between the account-based form and token-based form can define the pros and 

cons of the future monetary system. While the former one is almost costless and does not 

require a significant change in the underlying technology and provides safety, the latter one 

requires a higher cost to verify transactions, but it provides a greater degree of privacy and 

freedom for people just like paper money. For now, it is quite clear that depending on the 

form CBDC can be a safe and effective medium of exchange, a good store of value, and a 

stable unit of account for both domestic and international financial transactions. The 

attractiveness of CBDC as money is also supported by the fact that SME’s and households 

would benefit from the decreased costs of handling cash and decreased fees of receiving 

electronic payments. 

In terms of monetary policy, unlike physical cash, CBDC is potentially considered to have 

an interest-bearing function. This fact provides central banks with the ability to set negative 

interest rates, which can be an effective tool in dealing with economic downturns, avoiding 

the need to use alternative methods such as quantitative easing and/or credit easing. Physical 

                                                 
38 Tammaro Terracciano and Luciano Somoza, 2020: Central bank … (Op. Cit.) p. 3. 
39 Tammaro Terracciano and Luciano Somoza, 2020: Central bank … (Op. Cit.) p. 3. 
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cash does not provide such an opportunity while having a zero-lower bound, which makes it 

attractive during periods of negative nominal interest rates. 

Additionally, CBDC allows central banks to conduct open market operations. Central 

banks can control the supply of CBDC and respond to the changing demand for currency by 

buying and selling short-term government securities. 

Also, CBDC keeps the central banks' role to act as the lenders of last resort. In periods of 

economic recessions, central banks would be able to increase the amount of CBDC to support 

the liquidity to financial institutions. 

Besides, it is highly important to come to a trade-off in terms of future design whether it 

should be account-based or token-based and central bank serviced or central bank and 

commercial bank serviced. The central bank can become the only player and take full 

advantage of controlling the monetary activity of its jurisdiction or provide more freedom to 

people. 

Depending on the level of the central bank and commercial banks' involvement, CBDC can 

be an effective tool to control the money supply and economic activity (inflation and interest 

rate).  It depends on how far does the central bank plan to go for safety and monetary policy 

strength. Most probably, the central bank will share responsibility with commercial banks in a 

two-tier banking system. 

The last but not least, the introduction of CBDC, would allow to completely abandon 

physical currency, thereby contributing to increased security, and preventing negative social 

activities such as tax evasion, money laundering, and financing of criminal activities.
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Bujtár Zsolt*: A digitális jegybankpénz kihívásai a monetáris politika területén 

Absztrakt  

A monetáris politika napjainkra számos országban kimerítette a klasszikus és modern 

eszköztárát egyaránt. A magán digitális fizetőeszközök és a stabilpénzek megjelenése és a 

pénzügyi szolgáltatások nélkül maradó tízmilliók hamarosan szükségessé tehetik a digitális 

jegybankpénz bevezetését, de legalábbis annak mérlegelését. A számos megoldandó 

technológiai és biztonsági feladat1 mellett a digitális jegybankpénz számára a legnagyobb 

kihívást mégis a monetáris politika eszköztára és működési mechanizmusa állítja. A 

tanulmány ezért a monetáris politika szemszögéből vizsgálja a digitális jegybankpénz 

bevezetésének lehetőségei és korlátait  

Kulcsszavak: fiatpénz, digitális jegybankpénz, pénzfunkciók, stabilpénz, kriptoeszközök    

1. Bevezető 

A 2021 januári BIS felmérés2 alapján a jegybankok 86 %-a vizsgálja a saját digitális 

jegybankpénzének (Central Bank-Issued Digital Currency - CBDC) a bevezethetőségét. A 

digitális jegybankpénzek megjelenésének több oka van. Az okok vizsgálata mellett szükséges 

magát a digitális jegybankpénz lehetséges megjelenési formáit is vizsgálni. Ami azonban az 

utóbbi időben egyre nagyobb figyelmet kap, az az a tény, hogy az új pénz milyen módon 

illeszthető a jegybankok monetáris politikájába, illetve, hogy milyen módon képzelhető el a 

monetáris politika az új pénz bevezetését követően. A szerző jelen tanulmányában arra tesz 

kísérletet először, hogy a pénzfunkciók vizsgálatával elemezze a digitális jegybankpénz 

lehetséges beillesztését a monetáris politika eszköztárába  

A vizsgálat második területe a monetáris transzmissziós mechanizmus újragondolásának 

szükségessége az új pénz bevezetése tükrében. Ezen a területen a monetáris politika jelenlegi 

kihívásaira új válaszokat adhat a digitális jegybankpénz használata, ugyanakkor az új pénz 

megjelenése új kihívásokat is jelenthet a teljes pénzügyi rendszer, mint a monetáris politika 

                                                 
* Dr. Bujtár Zsolt PhD, adjunktus, PTE-ÁJK Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék, e-mail: 

bujtar.zsolt@ajk.pte.hu 
1 Szuchy Róbert, (2018): Az új technológiák hatása az energiajogra In. Homicskó, Árpád. Technológiai 

kihívások az egyes jogterületeken Budapest, Magyarország: Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és 

Jogtudományi Kar pp. 203-216. 

2 Codruta Boar - Andreas Wehrli (2021): Ready, steady, go? - Results of the third BIS survey on central bank 

digital currency Monetary and Economic Department BIS Papers No 114 2021 január 27. p. 3.  

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10013906
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30335356
https://www.bis.org/author/codruta_boar.htm
https://www.bis.org/author/andreas_wehrli.htm
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egészében, illetve mikro- és makroprudenciális eszközrendszerében. A digitális jegybankpénz 

bevezetése a monetáris politika számos problémáját, így a zéró kamatpolitika egyes 

problémáit is képes lehet kezelni. A jegybankok számára az új pénzügyi szolgáltatók, 

valamint új pénzügyi szolgáltatások megjelenése további kihívásokat jelenthet a pénzügyi 

rendszer stabilitásának biztosítása során. 

A tanulmányban először a legfontosabb fogalmak definiálására kerül sor, majd ezt 

követően a pénzfunkciók keretében a fiatpénzek3 és digitális jegybankpénz vizsgálatával 

foglalkozik a szerző, végül a digitális jegybankpénz oldaláról vizsgálja a monetáris 

transzmisszió folyamatát. 

2. Definíciók 

A monetáris politika a gazdaságpolitika egyik meghatározó területe, melynek 

letéteményese az adott állam vagy államok közösségének a jegybankja.4 A jegybankok 

monetáris politikája során alapvető célként tűzik ki az árstabilitás elérését, amely jellemzően 

2-4 % között éves inflációs cél elérését teszi a monetáris politikájának a központi elemévé. Az 

inflációs cél elérése több eszközzel is megvalósítható, az egyik a pénzmennyiség klasszikus 

módon a történő szabályozása, azaz csak a gazdaság növekedését támogató mennyiségű évi 

2-3 %-os pénzmennyiség növelésével, illetve a másik lehetőség az irányadó kamatok 

közvetlen befolyásolása.  

A forgalomban lévő pénzmennyiség szabályozása az 1970-es évek elejéig jól működött, de 

ezt követően két szempontból is sérült a modell hatékonysága. Egyrészt a pénzpiaci eszközök 

széles körű elterjedésével5, illetve a pénzhelyettesítők mindennapos használatával a 

pénzmennyiség pontos mérése egyre nehezebbé vált. Másrészt az 1991-től húzódó japán 

recesszió pedig a pénzmennyiség jelentős és folyamatos növelésével egy új dimenziót adott a 

monetáris politikának a mennyiségi és minőségi lazítás során. Ez utóbbi, napjainkban is tartó 

folyamat a pénzmennyiség szabályozását - szinte egyoldalú növelését, mégpedig az infláció 

ütemét jelentősen és lökésszerűen meghaladó növelését eredményezte, a pénzmennyiség 

csökkentésének egyre távolabbi jövőbe történő kitolódásával.  Ez a japán minta aztán a 2007-

                                                 
3 A fiatpénzek olyan fedezet nélküli pénzek, melyek az az adott jegybankok kötelezettség vállalásai azonban 

ellentétben az aranypénzrendszer pénzeivel nincs mögöttük tényleges fedezet, csak az adott ország gazdasági 

potenciája és a jog kötő ereje, mely szerint az adott pénz adott ország területén mindenki köteles elfogadni. 
4 Szilovics Csaba, 1997: Az államháztartás pénzügyi jogi rendszere Pécs, Janus Pannonius Tudományegyetem, 

pp. 27-42. 
5 Szilovics Csaba, 2003: Az értéktőzsde jogi szabályozása In: Wellmann György; Polányi Tamás: Hatályos 

szerződéskötési útmutató és mintatár: EU-konform tanácsadó üzleti szerződések elkészítéséhez  Budapest, 

Magyarország: Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft.  

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10014065
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;2571871
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10014065
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;2945530
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;1586039
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;1586039
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2009-es jelzálogpiaci válság során olyannyira elfogadottá vált a jegybankok esetében,6 hogy a 

jegybankok mérlege a többszörösére nőtt, jelentős pénzmennyiséget pumpálva a gazdaságba. 

A japán jegybank egészen odáig merészkedett, hogy részvényeket vásárol a Nikkei 225 

tőzsdeindex részvényeiből közvetve, tőzsdén jegyzett befektetési alapokon (ETF) keresztül.7 

A 2019-es koronavírusjárvány hatása éppen ezt a folyamatot erősítette fel a jegybankok széles 

körében, mindezt úgy, hogy még az előző lazítási ciklusban is csak alig volt egy rövid szünet 

és újabb jelentős lazításokra került sor 2019 márciusától.  

Az állampapír hozamgörbe hosszú lejáratú hozamainak kontrollja8 is egyre népszerűbbé 

vált a monetáris politika eszköztárában 2019-es koronavírus járvány hatásainak kezelése 

során, olyannyira, hogy az a magyar monetáris politika részévé is vált 2021-re. Ezzel a 

korábban még elutasított modern monetáris elmélet9 szinte a gyakorlat részévé vált, hiszen a 

jegybankok a gazdaság talpra állítása érdekében szinte korlátlan mennyiségben bocsátanak 

pénzt a gazdasági szereplők számára elsősorban a bankrendszeren keresztül. Ez a monetáris 

politika azonban inflációs veszélyekkel járhat egy gyors reflációs időszakban10 úgy, hogy 

eközben egy korai kamatemelés megfojthatja a még éppen elinduló gazdasági növekedést, 

anélkül azonban a monetáris politika eszköztelenné válhat.  

A fenti folyamattól való félelem csökkentheti a fiatpénzekbe vetett bizalmat és az osztott 

főkönyvi technológián11 alapuló kriptoeszközök felé irányíthatja a tartalékolásra szánt 

megtakarítások egy részét. Ezzel a magán kibocsátású12 kriptoeszközök iránti kereslet 

jelentősen nőhet13, ami viszont a fiatpénzek potenciális versenytársává teheti a szélesebb 

körben elfogadott kriptoeszközöket, különösen a bitcoint.14 Ezért a jegybankok érdeklődése 

                                                 
6 Zéman Zoltán – Kalmár Péter - Lentner Csaba, 2018: Evolution of Post-Crisis Bank Regulations and 

Controlling Tools: A Systematic Review from A Historical Aspect Banks and Bank Systems, 13. no. 2. pp. 138-

140. 
7 https://www.boj.or.jp/en/mopo/measures/term_cond/yoryo91.htm/ (2021.02.11.) 
8 https://www.bankrate.com/banking/federal-reserve/what-is-yield-curve-control/ (2021.02.12.) 
9 https://www.businessinsider.com/modern-monetary-theory-mmt-explained-aoc-2019-3 (2021.02.11.) 
10 Damir Tokic: Long‐term consequences of the 2020 coronavirus pandemics: Historical global‐macro context 

Journal of Corporate Accounting & Finance. 2020 június 8., doi: 10.1002/jcaf.22448 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7300918/ (2021.02.21.) 
11 Az osztott főkönyvi technológia egy decentralizált számítógépes nyilvántartási rendszer, ahol az egyes 

számítógépek egy közös nyilvántartást (blokklánc) vezetnek az egyes - meghatározott logikai feladatot elvégző 

(proof of work) vagy az adott nyilvántartásban meghatározott részesdéssel rendelkező résztvevők jóváhagyását 

(proof of stake) követően építve egymásra az egyes blokkokat, illetve kizárva a tranzakciók duplikálódását. 
12 Kecskés András - Halász Vendel, 2019: A 2003/71/EK irányelv (prospektus irányelv) szabályozási rendszere 

és a kibocsátási tájékoztatók új szabályozása Európai Jog 19. no. 4. pp. 10-11., és  

Kecskés András - Halász Vendel, 2012: A kezdeti nyilvános részvénykibocsátás kapcsán jelentkező 

prospektusfelelősség és kezelése Európai Jog, 12. no. 4. pp. 17-19. 
13 Breszkovics Botond, 2019: Közösségi finanszírozási formák szabályozási tendenciái. Scriptura 1. szám pp. 25-

39. http://onszak.pte.hu/userfiles/cikk/119/scriptura19i_breszkovics.pdf (2020.03.10.) 
14 Breszkovics Botond, 2020:  Kriptoszabályozás Wyomingban. In: Szilovics Csaba; Bujtár Zsolt; Ferencz 

Barnabás; Breszkovics Botond; Szívós Alexander Roland (szerk.): Business and Economy in the 21st Century II. 

https://www.boj.or.jp/en/mopo/measures/term_cond/yoryo91.htm/
https://www.bankrate.com/banking/federal-reserve/what-is-yield-curve-control/
https://www.businessinsider.com/modern-monetary-theory-mmt-explained-aoc-2019-3
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7300918/
https://dx.doi.org/10.1002%2Fjcaf.22448
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https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10016714
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megnőtt a digitális fizetőeszközök irányában, másrészt ezt a még csírájában lévő folyamatot 

szükséges megállítani, hiszen a kriptoeszközök mintájára egyfajta stabilpénzként a Facebook 

is létre kívánja hozni a Libra nevű (azóta Deim) fizetőeszközét. Ezzel a társaság a több mint 2 

milliárdot számláló ügyfélkörét kívánja megcélozni, és szinte azonnal az indulástól globális 

pénzfunkciót töltene be ez a magán osztott főkönyvi technológián alapuló fizetőeszköz. 

3. A főbb pénzfunkciók a fiatpénzek és digitális jegybankpénz esetében 

A modern pénzek esetében négy pénzfunkciónak kell egy pénznek megfelelnie, hogy 

betölthesse a gazdaságban a pénz szerepét: ezek a fizetési eszköz funkció, a forgalmi vagy 

csereeszköz eszköz funkció, az értékmérő eszköz funkció és a felhalmozási eszköz funkció. 

Mivel a fiatpénzek mind a négy fenti funkcióval rendelkeznek, sőt egyes fiatpénzek esetében 

a világpénz funkció is releváns, fontos azt vizsgálni, hogy vajon egy digitális jegybankpénz 

milyen mértékben lenne alkalmas és miként ezen funkciók betöltésére.  

A fizetési eszköz funkció és a forgalmi eszköz funkció a három meghatározó kriptoeszköz a 

bitcoin az ethereum és a ripple esetében is megvalósul, hiszen mindegyikük lehet fizetés 

eszköze és alkalmasak az egyes vagyontárgyak között széles körű forgalom lebonyolítására a 

felek magánjogi szerződései alapján.  

Az értékmérő eszköz és a felhalmozási eszköz funkció ezeknél a fizetési eszközöknél 

azonban nem valósul meg a jelentős árfolyam volatilitás miatt. A kriptoeszközök ugyanis nem 

képesek egy ingatlan vagy ingó dolog értékét stabil módon rögzíteni, hiszen önmaguk is 

jelentős árfolyammozgásokon mennek át a nap 24 órájában a hét minden napján. Ezért a 

felhalmozás, a hosszú távú megtakarítás tekintetében sem tudnak működni, hiszen lehetséges, 

hogy két év alatta töredékére csökken az értékük, bár az akár többszörösére is növekedhet, de 

ezek a mozgások előre nem kiszámítható módon történnek.  

Erre a problémára született megoldásként a kriptoeszközök között a stabilpénz (stablecoin) 

mint új kriptoeszköz típus, mely a megfelelő fedezet mellett az adott kriptoeszköz árfolyamát 

jelentős mértékben stabilizálja, hiszen egy alacsony volatilitási eszközhöz kötve lebegteti a 

stabilpénz árfolyamát. A két legismertebb stabilpénz a USD Coin és a Tether15, melyek az 

USD-hez kötik árfolyamukat, így minden egyes kriptoeszközre megfelelő USD fedezetet 

                                                                                                                                                         
– Conference Proceedings Pécs, Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, és  

Flóra Józan - László Kőhalmi, 2017: Rule of Law and Criminal Law: Thoughts about the criminal justice of the 

Millennium Era Journal Of Eastern-European Criminal Law 4 no. 1.  p. 214., és  

Gál István László - Tóth Dávid, 2018: Risk analysis of counterfeiting: money in Hungary and in the EU Journal 

of Criminology and Criminal Law / Revija Za Kriminologiju I Krivicno Pravo 56. no. 3. pp. 15-17. 
15 https://www.investing.com/analysis/usd-coin-tether-2-stablecoins-tracking-the-us-dollar-which-will-survive-

200566521(2021.03.11.) 
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biztosítva.16 A harmadik stabilpénz pedig a Facebook Deim fizetési eszköze, mely egy 

valutakosárhoz kötve kívánja a Deim értékét megvédeni.17 

A kriptoeszközök esetében azonban nem szükségszerű, hogy a fenti két pénzfunkció az 

értékmérő és a felhalmozási eszköz funkció minden egyes kriptoeszköz megvalósuljon a több 

ezer különböző eszköz18 mindegyikénél, hiszen ezek a kriptoeszközök néhány kivételtől 

eltekintve nem fizetési eszköz funkcióra jöttek létre. Még a közvetítő nélküli elektronikus 

fizetés célul tűző bitcoint is az elfogadó fizetőhelyek azonnal átváltják fiatpénzekre, ezzel a 

fizetési és forgalmi eszköz funkció működőképessége a bitcoin esetében igazolható. Az 

azonnali átváltás éppen a magas volatilitás miatt válik szükségessé és a felhalmozási eszköz 

funkció hiányára utal egyidejűleg. A bitcoin alapdokumentumát a (white paper) vizsgálva19 

egyértelműen azonosítható a fentiekben említett cél a közvetítő nélküli elektronikus fizetési 

rendszer létrehozása, ami napjainkra meg is valósult az üzletek széles körének bitcoin 

elfogadásával.  Amennyiben a két utóbbi (értékmérő és felhalmozási eszköz) funkció 

megvalósulása is szükséges abban az esetben erre a problémára a stabilpénz tud létező 

megoldást tud kínálni.  

A digitális jegybankpénzek esetében a fenti négy fizetési funkció mindegyike 

megvalósulhat azzal, hogy a jegybank bocsátja ki közvetlenül (centralizált CBDC) vagy 

közvetve (decentralizált CBDC) az új pénzt. Az ehhez szükséges bizalom tovább erősíthető, 

azzal, hogy a jegybank ezekre a pénzekre is teljes átválthatóságot garantál hasonlóan a 

fiatpénzekhez. A magánpénzekkel ellentétben a jegybankok számára adott a lehetőség, hogy 

egy magánpénzt emeljen a jog erejével egy digitális jegybankpénz szintjére a kötelező 

átváltással. Ebben az esetben mégis hiányzik pénzkibocsátás de facto monopóliuma a 

jegybank részéről, ezért ezen típusú CBDC kibocsátást már szinte minden jegybank elvetette. 

A piaci szereplők részvétele egy centralizált CBDC esetében a közvetítő rendszer 

működtetésében valósulhat meg csak, a kereskedelmi bankok mellett, mint a fizetési rendszer 

további szolgáltatói (kriptoeszköz tárca szolgáltatók és váltók), de nem, mint annak lehetséges 

kibocsátói. 

A világpénz funkció a digitális jegybankpénz, valamint a kriptoeszközök globális jellege 

miatt releváns funkció. Az USD globális tartalék valuta szerepe kerülhet megkérdőjelezésre 

                                                 
16 A tether esetében ez olyannyira, jól sikerült, hogy egyfajta pénzpiaci alapként tekintenek rá a befektetők, azért, 

hogy az adózást minél későbbre halasszák. Ez úgy tud megvalósulni, hogy a bitcoin, ether stb.  befektetésekből 

nem fiatpénzekbe váltják át befektetett összeget, hanem tether-be, így amíg nem hagyják el a kripto univerzumot 

nem lesz az adózás tárgya az elért árfolyamnyereség.  
17 A 2020 december 1-i névváltással együtt az egyetlen devizához kötött fizetési eszköz kialakítására is van 

lehetőség a Diem esetében.  https://www.diem.com/en-us/white-paper/ (2021.01.21.) 
18 2021.03.14-én a coinmarketcap.com vezető portál szerint 8795 kriptoeszközt jegyeztek.  
19 https://bitcoin.org/bitcoin.pdf p.1. (2021.03.01.) 

https://www.diem.com/en-us/white-paper/
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf%20p.1
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egy megfelelő gazdasági erővel bíró jegybank sikeres CBDC bevezetésével, esetleg egy 

magán kriptoeszköz stabilpénzként történő nemzetközi elfogadásával (Faebook Diem). Erre a 

szerepre való törekvés különösen a kínai-amerikai gazdasági verseny miatt a kínai CBDC 

esetében jól érzékelhető. A Facebook Diem fizetési rendszere éppen a több mint 2 milliárd 

potenciális felhasználó miatt szintén ezért vált a kritikák célpontjává és azért, mert ezt a célt a 

Facebook nyíltan a zászlajára tűzte, amikor azt mint globális fizetőeszközt definiálta 2019-

ben, akkor még Libra-ként, a Diem elődjeként.20 

4. A digitális jegybankpénz lehetséges formái és azok funkcionalitásai 

A digitális jegybankpénz lehetséges formáinak meghatározása annak létrejöttének okait 

vizsgálva határozható meg. A CBDC létrejöttét több tényező támogatja. Ezek közül 

kiemelkedik négy elem a technológiai fejlődés, a monetáris politika kihívásai, pénzügyi 

szolgáltatások alacsony elterjedtsége bizonyos területeken, a magán kibocsátású 

kriptoeszközök és a modern digitális fizetési eszközök egyre növekvő térnyerése.21  

A technológiai fejlődés hatása kettős: egyrészt mobil telekommunikációs eszközök széles 

körű elterjedése a bankrendszeren kívüli fizetési eszközök jelentős fejlődésével (Paypal, 

Transferwise, Revolut) az elektronikus pénzhasználat széles körű alapjait teremtette meg. 

Másrészt ugyanezen folyamat eredményeképpen a készpénzhasználat számos országban 

radikálisan lecsökkent, éppen az elektronikus készpénzhelyettesítő eszközök és online fizetési 

rendszerek térnyerését követően.  

A monetáris politika eszköztárának szűkülése a fentiekben már tárgyalásra került. Itt a 

fentieken túl még egy, a monetáris politika hatékonyságát gyengítő hatást szükséges kiemelni. 

Ez pedig az Egyesült Államokban az repopiac meghatározó szerepe a pénzpiacon, amely nem 

tudná a funkcióját zéró vagy negatív kamat mellett ellátni.22 Az értékpapírok fedezetével a 

rövid határidőre történő likviditású célú kölcsönügyletek ezen típusa23 a zéró kamattól 

értelmezhetetlenné válhatna, hiszen ki adna kölcsönt bármit is profit alapon negatív kamatra, 

hacsak erre jogszabály nem kötelezi (mint például az történik a negatív kamatozású eurozónás 

állampapírok vásárlásakor az eurózóna intézményi befektetőinél). 

A pénzügyi szolgáltatások ezen belül is az alapvető banki számla hozzáférés az ázsiai és 

afrikai kontinensen százmilliók számára továbbra is nehezen vagy egyáltalán nem elérhető: 

                                                 
20 https://www.diem.com/en-us/white-paper/ (2021.01.21.) 
21 20020.03.14-én a kriptoeszköz piac kapitalizációja elérte az 1,8 billió USD értéket, mely az aranypiac 1/6-a 
22 https://mailchi.mp/matrixtrade/a-series-of-unfortunate-events (2021.02.11.) 
23 Bujtár Zsolt, 2017: A határidős visszavásárlási megállapodások szabályozása az Egyesült Államokban JURA 

23. évf. 1. szám pp. 18-28.  

https://www.diem.com/en-us/white-paper/
https://mailchi.mp/matrixtrade/a-series-of-unfortunate-events
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10052410
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;3318887
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részben az alacsony jövedelmek, részben az analfabetizmus, részben pedig az alacsony 

megtakarítási- és hitelképeség miatt. A széleskörű mobilpenetráció azonban ezeken a 

területeken is elérhetővé tette a digitális pénzügyi tranzakciókhoz, különösen a külföldön 

dolgozó családtagok utalásaihoz, illetve az állami juttatásokhoz való hozzáférés lehetőségét 

napjainkra. 

A fenti előzmények alapján a digitális jegybankpénzek lehetséges formáit és 

funkcionalitását célszerű meghatározni.24 A digitális jegybankpénz széles körben elfogadott 

definíciója szerint olyan digitális formában megjelenő jegybankpénz, mely különbözik annak 

a hagyományos tartalék és számlaegyenleg formájától.25 Ebből a BIS és a hét legnagyobb 

jegybank által meghatározott definícióból egyértelműen következik, hogy a digitális 

jegybankpénz még pro forma sem célszerű, hogy magán kibocsátású pénzként kerüljön 

bevezetésre. A fiatpénzek esetében az állam által a jegybankra ráruházott pénzkibocsátás 

jogával élve monopolhelyzetben van, melyet éppen a monetáris politika eszközeinek 

gyakorlása érdekében nem lenne célszerű feladnia a jövőben. A technológiai fejlődés, illetve 

és kriptoeszközök megjelenése felveti az osztott főkönyvi technológián alapuló (DLT) típusú 

CBDC megjelenésének a lehetőségét. A DLT alapú kriptoeszközök azonban egy független 

számítógépes hálózatra épít, mely akár tevékenység (proof of work) akár részesedés (proof of 

stake) alapú, működési rendszere a jegybank számára nem tudja biztosítani a kibocsátás teljes 

kontrollját így annak monopóliumát sem.26 A megoldás a DLT-re alapozott, de egy 

központból irányított számítógépes hálózat, mely a jegybank teljes körű kontrolljával 

működne. A hálózat tagjai pedig az elsődleges állampapír forgalmazók, illetve a jegybanknál 

forrás elhelyezésére jogosult pénzügyi szolgáltatók lehetnének. (Érdemes megjegyezni, hogy 

ez éppen annak a közvetítő nélküli pénznek lenne az ellentéte, amit a bitcoin létrehozója 

megvalósítani kívánt az első kriptoeszközként.) Ettől a formától különbözik a magán 

tulajdonban lévő digitális fizetőeszközök köre, mint a Paypal vagy a Ripple. A Ripple 

                                                 
24 Bank of Canada - European Central Bank - Bank of Japan - Sveriges Riksbank - Swiss National Bank - Bank 

of England - Board of Governors Federal Reserve System - Bank for International Settlements (2020): Central 

bank digital currencies: foundational principles and core features Report No 1. in a series of collaborations from 

a group of central banks, pp. 8-9. 
25Bank of Canada - European Central Bank - Bank of Japan - Sveriges Riksbank - Swiss National Bank -Bank of 

England - Board of Governors Federal Reserve System Bank for International Settlements (2020): Central bank 

digital currencies: foundational principles and core features Report No 1. in a series of collaborations from a 

group of central banks, p. 3. 
26 Szuchy Róbert, 2020: A Blockchain technológia alkalmazása a kötelmi jogban In. Csitei, Béla - Dr. Certicky, 

Mário: Az önvezető járművek és a kontraktuális felelősség. Jogértelmezési nehézségek a személyszállítási 

szolgáltatási és a bérleti szerződések körében Miskolc, Magyarország: Magánjogot Oktatók Egyesülete, pp. 75-

83.  

Szalay Gábor, 2019: A kriptovaluták nemzetközi szabályozási trendjei Kriptotőzsdék és ICO-K értékpapírjogi 

perspektívából Jogtudományi Közlöny, 74. no. 3. pp. 132-133. 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10013906
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31205034
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31199725
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31199725
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esetében a számítógépes hálózat centralizált, így nem véletlen, hogy a kereskedelmi bankok – 

többek között, ezért is – szívesen dolgoznak együtt a Ripple fejlesztői közösségével a digitális 

belföldi és nemzetközi fizetési megoldásokon.27 A DLT előnye azonban kétségkívül 

kihasználható egy centralizált jegybanki tulajdoni hálózat kialakításával. Ennek az lenne az 

előnye a jelenlegi kétszintű bankrendszer fiatpénzével szemben, hogy digitális jellegéből 

fakadóan gyorsabb és hatékonyabb lehetne a fiatpénzekhez viszonyítva a nemzetközi 

fizetések és az állami transzferek a címzettekhez történő eljuttatása során.  

A jegybank számára a digitális jegybankpénz a monetáris politika szemszögéből két fontos 

többletfunkciót tud nyújtani a fiatpénzekkel szemben. Az egyik a duális kamatrendszer 

kialakítása, melynek keretében a jegybanki elszámolási rendszer részeként működő 

pénzintézetek számára lehetőség nyílik a negatív kamatok és pozitív kamatok együttes 

használatára. A másik többlet éppen e kettős kamatrendszer finomhangolásával a mennyiségi 

és minőségi lazítások, valamint a hosszútávú hozamgörbe kontrollja helyett új célzott 

eszközök megvalósítása piaci árak (kötvény, részvény) torzító hatása nélkül. Ennek keretében 

a célzott pénzügyi lazítás a válságok,28 természeti katasztrófák idején gyorsabban valósulhat 

meg a kkv-k és a háztartások felé legyenek azok rászorultsági alapon vagy feltétel nélkül, 

helikopter pénz29 formájában. 

A CBDC felhasználói köre tekintetében a teljes felhasználású (retail) illetve a korlátozott 

(wholesale) típusú a már jelenleg is alkalmazott azonnali idejű digitális elszámolás (Real 

Time Gross Settlement System -RTSG)30 rendszerének a kiterjesztése közül választhat az adott 

jegybank. A digitális versenytársak és a pénzügyi szolgáltatást el nem érők egyértelműen a 

teljes felhasználói körre kiterjesztett CDBC felé terelik a jegybankok döntéshozót. Ebben az 

esetben a DLT típusú centralizált kibocsátású digitális jegybankpénznek egyszerre kell 

biztosítania a papírpénz adta anonimitást és a pénzmosás elleni küzdelem megfelelő szintjét. 

Ez különösen azért fontos, mert a felhasználók részére a nyilvános kód és a privát kód adta 

anonimitás egyszerre lehet vonzó a pénzmosásra31, ugyanakkor a bizalmatlanság alapja is az 

                                                 
27 https://fintechzone.hu/ripple-kriptovaluta-blockchain-deviza-atutalas/ (2021.01.31.) 
28 Lentner Csaba – Zéman Zoltán, 2016: Handling Crisis – Role in the Economy, Moderni Veda, 2016 no 3.  pp 

45-58., és  

Szilovics Csaba, 2000: A liberalizáció lépései a devizabelföldi természetes személyek devizabirtoklása terén. 

JURA, 6. évf., 1-2 szám, pp. 115-120  
29 Belke Ansgar, 2018: After the bazooka a bonanza from heaven: "Helicopter money" now?, Rome Discussion 

Paper Series, No. 18-02, Research On Money in the Economy (ROME), p. l.  
30 Kumhof Michael - Noon Clare, 2018: Central Bank digital currencies – design principals and balance sheet 

implications Bank of England May 2018 Staff Working paper No. 725., p. 3.     
31 Gáspár Zsolt, 2021: A pénzmosás Európai Uniós és hazai szabályozásának kérdései a kriptovaluták 

tekintetében. In: Szilovics Csaba; Bujtár Zsolt; Ferencz Barnabás; Szívós Alexander Roland; Breszkovics 

Botond; Gáspár Zsolt (szerk.): Gazdasági kihívások a XXI. században: Konferenciakötet, Pécs, Pécsi 

https://fintechzone.hu/ripple-kriptovaluta-blockchain-deviza-atutalas/
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10014065
https://m2.mtmt.hu/api/publication/3281127
https://m2.mtmt.hu/api/publication/3281127
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állammal szemben, ha az összes pénzügyi tranzakció esetében az állam láthatná nemcsak a 

tranzakciókat,32 de azok személyeit is. Ezért szükségszerű a jelenlegi pénzügyi 

közvetítőrendszer bevonása a digitális jegybankpénzek működtetésébe, ami azonban 

feltételezi azt is, hogy a digitális jegybankpénz bevezetésekor a cél a fiatpénz-rendszer 

fenntartása melletti digitális jegybankpénz bevezetése. Ezzel jól kihasználhatóak a kettős 

pénzrendszer előnyei és kiküszöbölhetőek a lehetséges hátrányai, valamint folyamatos 

felépíthető a közbizalom a digitális jegybankpénzek iránt. Ezzel a jelenlegi pénzügyi 

közvetítők a szükséges ügyélszintű anonimitást biztosítani tudnák és a pénzmosás elleni 

küzdelem magas szintje is fennmaradhatna.33 A digitális jegybankpénz esetében azonban a 

pénzmosás elleni küzdelmet részben a kriptopénztárca szolgáltatók vennék át, amelyek 

létrejötte és bővülése a kriptoeszközök térnyerésével amúgy is felgyorsulna. Ez utóbbi 

folyamat olyannyira jelentős, hogy az Európai Unió már be is vonta ezen szolgáltatókat, 

valamint a kripto kereskedési platformokat is a pénzmosás elleni küzdelembe.34  

Az anonimitás akkor is teljesen megszűnhetne egy új CBDC esetében, ha egyfajta 

egyszintű bankrendszerként a jegybank vezetné az összes gazdasági szereplő digitális 

jegybankpénzszámláját. Ez a megoldás azonban túl nagy terhet róna a jegybankokra. Ami az 

eddigieken túl ez a közvetítőrendszer nélküli CBDC típus ellen szól, az az a tény, hogy a 

kereskedelmi bankok elveszítenék forrásaik jelentős részét és ezzel együtt a hitelezési 

forrásaikat is. Ebben az esetben a pénzügyi stabilitás tekintetében pedig a kockázat35 a 

bankpánik36 esetében jelentősen megnőhetne,37 hiszen a bankpánik a jegybankot célozná meg 

                                                                                                                                                         
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék pp. 78-88., továbbá

  

Gáspár Zsolt, 2020: Scamming Investors: Ponzi scheme in the cyberspace In: Szilovics Csaba; Bujtár Zsolt; 

Ferencz Barnabás; Breszkovics Botond; Szívós Alexander Roland (szerk.): Gazdaság és Pénzügyek A 21. 

Században II. - Konferenciakötet = Business And Economy In The 21st Century II. – Conference Proceedings  

Pécs, Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar pp. 78-80. 
32 Szilovics Csaba, 2019:  Az adócsalás elleni küzdelem új eszközéről Büntetőjogi Szemle 8. 1. pp. 103-104.  
33 Gáspár Zsolt, 2020: Piramisjátékok szervezése az online térben In: Baráth Noémi Emőke; Mezei József 

(szerk.): Rendészet-Tudomány-Aktualitások: A rendészettudomány a fiatal kutatók szemével Budapest, 

Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ). pp. 78-81. 
34 A 2018 április 18-i Európai Parlamenti döntés Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 Irányelve 

(2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának 

megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről 

kiegészítéséről döntött, mely AMLD V néven is ismert. https://www2.deloitte.com/lt/en/pages/finance-

transformation/articles/eu-regulations-on-virtual-currency-exchanges.html (2021.01.02.) 
35 Nochta Tibor – Papp Tekla, 2019: Üzleti kockázat a szerződéses jogviszonyokban pp. 29-32., és  

Bold Uurna – Ferencz Barnabás – Kecskés András, 2019: Limiting „limited liability” Economics and Working 

Capital Volume 4 Issue 3-4 pp. 30-31. 
36 Szívós Alexander, 2020: A pénzügyi kultúra https://arsboni.hu/a-penzugyi-kultura/  (2020.10.01.), és   

Szívós Alexander: Az adórendszer és a pénzügyi kultúra összefüggései. In: Szilovics Csaba; Bujtár Zsolt; 

Ferencz Barnabás; Breszkovics Botond; Szívós Alexander Roland (szerk.): Gazdaság és Pénzügyek A 21. 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10074177
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31801245
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31793704
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31793704
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10014065
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30798821
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10074177
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31884469
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31856940
https://www2.deloitte.com/lt/en/pages/finance-transformation/articles/eu-regulations-on-virtual-currency-exchanges.html
https://www2.deloitte.com/lt/en/pages/finance-transformation/articles/eu-regulations-on-virtual-currency-exchanges.html
https://arsboni.hu/a-penzugyi-kultura/
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10068277
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a kereskedelmi bankok helyett, amely erre fizikailag nehezen készülne fel 

ügyfélszolgálatokkal, a többletlikviditás biztosítása pedig jelentős egyszeri pénzkibocsátással 

járna, ami akár inflációs hatású is lehet, ha ezen forrásokat nem sikerül gyorsan kivonni a 

pénzrendszerből.  A fentiekből az is jól látható, hogy az új CBDC esetében leegyszerűsítve az 

a döntés alternatíva, hogy melyik jelenleg működő pénzforma a fizikailag előállított: 

nyomtatott papír vagy fémpénz vagy a számlapénz vagy az elektronikus, azonnali elszámolás 

alapját képező jegybanki belső elszámolási eszköz tulajdonságaihoz hasonló vagy azt 

megtestesítő, de teljes körű hozzáférést biztosító digitális jegybankpénz bevezetésére kerüljön 

sor. A fentiek alapján a CBDC-nek a digitális elszámolási eszköz gyorsaságát a fizikai pénzek 

anonimitásával és a számlapénz rugalmas felhasználását célszerű egyszerre biztosítani, amit 

éppen annak programozhatósága biztosíthat.  

5. A digitális jegybankpénz és a monetáris transzmisszió 

A digitális jegybankpénz megjelenése a pénzügyi rendszerben a piaci kamatokra az 

eszközárakra és a devizaárfolyamra hathat közvetlenül, míg ezen részpiacokon keresztül 

közvetve a monetáris és hitelaggregátumokra is.  

A piaci kamatokok csatornára a CBDC bevezetése pozitív hatással lehet. A már említett 

gazdasági szereplő személyétől függő kamatozású digitális jegybankpénz ugyanis 

csökkentheti a negatív kamatok szükségességét és csökkentheti a nulla százalékos 

kamatszinttől jelentkező likviditási csapda hatását. Ezzel együtt az Egyesült Államok 

esetében a fent említett módon a repopiac működése is fenntartható marad. Ugyanezen 

szereplők személyétől függő kamatozás lehetősége, mely egyfajta okosszerződésként 

definiálja a felhasználó szerinti kamatszintek sávját azt is biztosíthatja, hogy a negatív 

kamatszintekre csökkentett irányadó kamat mellette se kerüljön sor túlzott mennyiségi és 

minőségi lazításra, valamint a hosszú távú állampapír hozamgörbe tartós alacsony szinten 

tartására.  

Ez utóbbi három eszköz tartós alkalmazása ugyanis jelentős torzításokat eredményezhetne, 

amely azzal csökkenthetné a pénzügyi stabilitást, hogy eszközbuborék alakulhatna ki a 

részvény-, a kötvény- vagy az ingatlanpiacon, illetve ezek bármelyikén együttesen.38  

                                                                                                                                                         
Században II. - Konferenciakötet = Business And Economy In The 21st Century II. – Conference Proceedings  

Pécs, Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar pp. 54-56.  
37 Szilovics Csaba, 2003: A magyar államháztartás pénzügyi rendszere In: Adójog alapjai. Illetékjog. A magyar 

államháztartás pénzügyi rendszere Pécs, PTE Állam- és Jogtudományi Kar, pp. 59-62.   

 
38 Gál István László, 2019: A tőkepiac büntetőjog védelme Magyarországon Pécs, Kódex Nyomda Kft, pp. 123-

129. 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31793704
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10014065
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;1744569
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;1602179
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;1602179
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A továbbra is aktív kamatpolitika a devizaárfolyam részpiacra adhat stabilizáló hatást 

azzal, hogy szükség esetén kamatemelésekkel erősíthető a haza deviza iránti bizalom, illetve 

szelektív kamatcsökkentéssel a túlzott módon erősödő árfolyam a menekülő valuták, illetve a 

carry-trade valuták39 esetében. A piaci kamatok stabil szintje a buborékmentes eszközárak és 

a kiegyensúlyozott devizaárfolyam, valamint a pénzügyi stabilitás a monetáris és 

hitelaggregátumokra is kedvező hatással lehet. A kiegyensúlyozott devizaárfolyampolitika 

támogatni tudja a túlzott eladósodás, illetve túlzott pénzmennyiség kialakulásának a 

megelőzését ezen a pénzügyi részpiacon. 

 

 

1. ábra A monetáris transzmissziós mechanizmus. 

Forrás: A monetáris politika Magyarországon Magyar Nemzeti Bank 2012 

https://www.mnb.hu/letoltes/monetaris-politika-magyarorszagon-2012.pdf p. 21 

6. Konklúzió 

A jelentős gazdasági hatalommal rendelkező országok és országcsoportok közül Kína áll 

az első helyen a gyorsaság tekintetében a CBDC-kkel folyatott kísérletek és vizsgálatok terén: 

A kínai DC/EC (Digital Currency Electronic Payment) néven létrejött digitális remninbi már 

2014-től kísérlet tárgya. 2020 tavaszán a gyakorlatban is: négy nagyvárosban tesztelésre 

                                                 
39 A carry trade ügylet egy olyan magas kockázatú ügylet, melynek során a befektető kihasználja a magasabb 

kamatozású és az alacsonyabb kamatozású deviza közötti kamatkülönbséget. Ezt úgy teheti meg a befektető, 

hogy az alacsonyabb kamatozású devizában hitelt vesz fel és a magasabb kamatozású devizában betétként, vagy 

állampapírba kihelyezi azt. A carry trade ügylet potenciális haszna természetesen a várakozások alapján 

értelmezhető, későbbiek során ugyanis jelentősen csökkenhet ez a kamat különbség. 
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került a digitális kínai pénznem.40 A cél ebben az esetben egy olyan digitális fizetési eszköz 

létrehozása volt, mely a készpénz alternatívája lehet, és amely alkalmas a magánszolgáltatók 

(Wechat, Alipay) dominanciájának megtörésére és az elmaradottabb térségek pénzügyi 

körforgásba történő bevonására. Ez a digitális jegybankpénz a készpénz tulajdonságaira 

hasonlít, nem fizet kamatot, nem növeli a pénzmennyiséget és a kereskedelmi bankok, mint 

pénzügyi közvetítők bevonásával jön létre.41 További fontos jellemzője, hogy egyedi digitális 

pénztárca limittel rendelkezik és így korlátozott az átválthatósága fiatpénzre. A legfontosabb 

tulajdonsága azonban a kontrollált anonimitása. Ez a tulajdonság a kriptoeszközök, illetve a 

fintech fizetési szolgáltatók piacán már széles körben elterjedt, mely szerint kisebb összeg 

esetén nem szüksége azonosítás, nagyobb összeg esetében egyre szélesebb körű azonosítás. 

Azzal pedig, hogy offline fizetésre is alkalmas, megvalósítja a szegényebb alul- van nem 

bankosított területek pénzügyi rendszerbe történő integrálását.42  

Az Egyesült Államok esetében a megfontolva haladás a jellemző. A FED 2021 

februárjában kelt állásfoglalása szerint a CBDC iránti érdeklődés oka a globális technológiai 

cégek fizetési szolgáltatási piacon történő megjelenése (Paypal, Facebook, Alipay, Amazon43) 

és a pénzügyi rendszer kifizetéseinek alacsony hatékonysága. A FED a fizetési rendszer 

biztonsága és a pénzügyi stabilitás fenntartása mellett általános célú digitális jegybankpénz 

bevezetésének a feltételeként négy területet jelölt meg: ezek az egyértelmű monetáris politikai 

célok, a robusztus technológiai megvalósítás, az érintettek széles körű támogatása, és az 

alaposan végig gondolt jogi keretrendszer kialakítása.44 

Az eurózóna esetében azért is speciális a helyzet, mert a közös valuta nem fedi le az 

Európai Unió tagállamainak teljes közösségét, ezért akár több digitális jegybankpénz is 

létrejöhet az Európai Unióban a digitális euro mellett. A kínai CBDC megjelenése és a 

globális fizetési rendszerek küszöbön lévő indulása a digitális euro bevezetését is gyorsan 

kikényszerítheti. Ezért fontos, hogy CDBC vizsgálata az eurozóna esetében is releváns, még 

annak ellenére is, hogy az Európai Központi Bank is visszafogottan nyilatkozik a bevezetés 

lehetőségéről.45 A digitális euro legfőbb támogatója a francia jegybank, azonban 

természetesen az EKB hozta létre azt 2019-ben azt a munkacsoportot, melynek célja a CBDC 

                                                 
40 https://economaniablog.hu/2020/12/08/digitalis-jegybankpenz-a-buzzword-amirol-mindenki-beszel-de-tudja-

valaki-mit-is-jelent-pontosan/ (2021.01.21.) 
41 https://www.allcryptowhitepapers.com/dcep-whitepaper/ (2021.02.20.) 
42https://www.scmp.com/business/banking-finance/article/3104281/peoples-bank-chinas-digital-currency-

already-used-pilot (2021.03.01.) 
43 https://financefeeds.com/france-eyes-ripples-cbdc-ledger-digital-euro/ (2021.03.01.) 
44https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/preconditions-for-a-general-purpose-central-bank-

digital-currency-20210224.htm (2021.03.01.) 
45 https://financefeeds.com/france-eyes-ripples-cbdc-ledger-digital-euro (2021.03.01.) 

https://economaniablog.hu/2020/12/08/digitalis-jegybankpenz-a-buzzword-amirol-mindenki-beszel-de-tudja-valaki-mit-is-jelent-pontosan/
https://economaniablog.hu/2020/12/08/digitalis-jegybankpenz-a-buzzword-amirol-mindenki-beszel-de-tudja-valaki-mit-is-jelent-pontosan/
https://www.allcryptowhitepapers.com/dcep-whitepaper/
https://www.scmp.com/business/banking-finance/article/3104281/peoples-bank-chinas-digital-currency-already-used-pilot
https://www.scmp.com/business/banking-finance/article/3104281/peoples-bank-chinas-digital-currency-already-used-pilot
https://financefeeds.com/france-eyes-ripples-cbdc-ledger-digital-euro/
https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/preconditions-for-a-general-purpose-central-bank-digital-currency-20210224.htm
https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/preconditions-for-a-general-purpose-central-bank-digital-currency-20210224.htm
https://financefeeds.com/france-eyes-ripples-cbdc-ledger-digital-euro
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létrehozásának az okainak a tisztázása (pénzügyi rendszer működési költségeinek 

csökkentése, közvetítőrendszer közreműködésének csökkentése, pénzügyi szolgáltatások 

széles körűvé tétele) valamint a leendő euro CDBC technikai feltételeinek a kidolgozása. 

2019-ben már a többszintű kamatozást (tiered renumaration) lehetővé tevő részben anonim 

CBDC létrehozására is sor került. 46 A projekt során a 2018-ban létrehozott azonnal fizetési 

rendszerre (TIPS (TARGET Instant Payment Settlement) tapasztalatait fel kívánja használni 

az EKB ezzel is megpróbál hatékony versenytársként fellépni a magán fizetési szolgáltatókkal 

(Google, Visa, Apple, Mastercard) szemben.

                                                 
46 Ashton de Silva - Stuart Thomas, Tutsirai Sakutukwa - Aviel Leong, 2021:  Central Bank Digital Currencies 

(CBDC): A Comparative Review CPA Australia p. 33.  
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Breszkovics Botond*: Az elsődleges nyilvános érmekibocsátás előtti jogi teendők 

Európában 

Absztrakt 

Az elsődleges nyilvános érmekibocsátás (Initial Coin Offering - ICO), a blokklánc 

vállalkozások egyik előszeretettel alkalmazott forrásbevonási módszere. A kibocsátói oldalon 

prioritást élvez az üzleti cél megvalósítása. A cél elérése érdekében a kibocsátónak a 

megfeleltethetőséget is folyamatosan fenn kell tartania. A jogszabályokkal való 

összeegyeztethetőség követelménye az ICO három létszakaszában egyaránt jelen van, így az 

ICO előkészületektől kezdődően, a kibocsátási folyamaton keresztül, egészen az ICO 

befejezéséig, figyelemmel a kibocsátás utóhatásaira. Jelen tanulmányában a szerző a pre-ICO 

szakasz szabályozására fókuszál, az európai térség három fintech fellegvárországának 

(Észtország, Málta Liechtenstein) jogszabálykörnyezetét figyelembe véve. Azért e három 

ország szabályozásával, mert azok nemcsak Európa, de a kripto világ meghatározó 

centrumaivá is váltak éppen a kedvező és hatályos jogi szabályozás hatása miatt. 

Kulcsszavak: ICO, ITO, IPO, STO, IEO, whitepaper, piacfelügyelet 

1. Bevezetés 

Jelen tanulmány középpontjában, a pre-ICO szakaszt érintő jogi szabályozás áll, három 

olyan európai ország jogalkotásának aspektusából megközelítve, amelyek globális szinten 

úttörőknek számítanak a kripto-barát jogszabály környezet megteremtése terén. A vizsgálódás 

három részre oszlik, amelynek első részében a kripto fellegvárországok általános bemutatását 

követően, az elsődleges nyilvános érmekibocsátások evolúciója kerül ismertetésre, az egyes 

kibocsátási típusok rövid jellemzése mentén. Ezt követően, a három ország kripto-szektor 

felett őrködő felügyeleti hatóságainak, a pre-ICO szakaszban betöltött szerepe és 

tevékenysége lesz a vizsgálódás tárgya. Végül pedig, a kibocsátási folyamatot megelőző, 

reklámtevékenységet és whitepaper tájékoztatást érintő szabályozást tekintem át. 

2. Kriptobarát EU országok 

2.1. Málta 

Málta nemcsak a nyaralni vágyok egyik kedvelt úticélja, de az innovatív technológiai 

szektor, így a blokklánc-vállalkozások szempontjából is meghatározó jelentőséggel bír, 

                                                 
* Dr. Breszkovics Botond, PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 
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komplex szabályozási rendszerének köszönhetően. A szigetországban, néhány évvel ezelőtt 

napvilágot látott három kriptojogszabály123, amelyek szoros korrelációban állnak, egymás 

fogalmi elemeire építenek. Együttes értelmezésük és alkalmazásuk lefedi, a teljes 

kriptoökoszisztéma szabályozását. A kriptoökoszisztéma megfelelő működése feletti 

„őrködés”, különös szakértelmet igényel, amely indokolttá tette, egy speciális felügyeleti 

hatóság (Malta Digital Innovation Authority, MDIA) létrehívását. Az MDIA által biztosítottá 

vált a kriptopiacok transzparens és prudens működése. 

2.2. Liechtenstein 

Liechtenstein parlamentje, 2019. október 3-án egyhangúan megszavazta a világ első 

Blockchain Act-ét, hivatalos elnevezésén a „Tokenekről és megbízható technológiai 

szolgáltatókról szóló törvényt” (TVTG), amely 2020. január 1-jén lépett hatályba. Releváns, 

hogy a TVTG a blokklánc technológiára koncentrál, ahelyett, hogy a kriptovalutákra helyezné 

a hangsúlyt. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a törvény vesszőparipája, az ún. megbízható 

technológiák (Trustworthy Technologies, TT) rendszere, amely alatt olyan technológiát 

értendők, amelyek révén a tokenek integritása, azok egyértelmű hozzárendelése a TT-

azonosítókhoz, valamint a tokenek feletti rendelkezés biztosított4. A jogalkotó célja, végső 

soron az volt, hogy egy átlátható keretrendszerben szabályozza a hatálya alá tartozó 

szolgáltatókat. 

2.3. Észtország 

Észtország, világviszonylatban éllovas az innovatív technológiák alkalmazása terén, ami 

többek között visszatükröződik az állam köz- és privátszféráját5 átható X-Road elnevezésű 

innovatív technológia képében is. Az X-Road egy olyan nyílt forráskódú szoftver 

ökoszisztéma, amely egységes és biztonságos adatcserét biztosít a hálózathoz tartozó 

szervezetek között. A nyílt forráskód azonban az X-Road esetében nem jelent korlátlan 

hozzáférést, csatlakozni csak egy ellenőrzési procedúra sikeres lefolytatása után lehetséges6. 

                                                 
1 Virtual Financial Assets Act (VFA Act).  

http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=29079&l=1 (2020.11.19.)  
2 Innovative Technology Arrangements and Services Act (VTAS Act).  

http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=29078&l=1 (2020.11.19.) 
3 Malta Digital Innovation Authority Act (MDIA Act)  

http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=29080&l=1 (2020.11.19.) 
4 TVTG Art. 2. 1) a). 
5 Szilovics Csaba: Az államháztartás pénzügyi jogi rendszere. Pécs. Janus Pannonius Tudományegyetem.1997. 

p. 62. 
6 X-Road History. The story of the free and open source data exchange layer.   

https://x-road.global/xroad-history (2020. 10. 11.) 

http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=29079&l=1
http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=29078&l=1
http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=29080&l=1
https://x-road.global/xroad-history
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Az ország7 által az évek alatt bejárt technológiai fejlődés, már egész korán elérte a bank- és 

pénzügyi szektort8. A kilencvenes évek végén, 1996-ban elérhetővé vált az internetbankolás 

(internet banking) az Eesti Forekspank és az Eesti Hoiupank hitelintézeteknél9, amely 

megalapozta a gyors, egyszerű bankolás előfeltételeit. Napjainkban a bankszektor reformja10 

előtt állunk, gondoljunk csak a hamarosan megjelenő digitális jegybankpénzekre. A változás 

előszelei 2009-ben jelentek meg. amikor a titokzatos Satoshi Nakamoto létrehozta a Bitcoin 

(BTC) első ún. genezis blokkját. Az alkotó célja, a centralizált bankrendszertől független, 

decentralizált fizetési eszköz létrehozása volt11. Az évek folyása alatt, a BTC mögött 

meghúzódó technológia a megosztott főkönyvi rendszer (distributed ledger technology, DLT) 

relevanciája felértékelődött. Nem meglepő módon, Észtország az ún. KSI Blockchain 

alkalmazása mellet tört lándzsát12. Az viszont érdekes, hogy az ország által alkalmazott 

blokklánc technológia, jóval a BTC megjelenése előtt, már a 2000-es években létezett, amikor 

az X-Road, kezdetleges verziójának tekinthető X-tee13 elnevezésű kísérleti projekt elindult. 

3. Az elsődleges nyilvános érmekibocsátás fajtái 

3.1. IPO 

A tőkepiaci jog14 területének egy jól szabályozott részét képezi az elsődleges nyilvános 

részvénykibocsátás (initial public offering, IPO)15. Az IPO esetén egy adott társaság 

részvényei első ízben kerülnek értékesítésre a nyilvánosság számára és ezzel egyidejűleg a 

tőzsdére is bevezetésre kerülnek az IPO során kibocsátott értékpapírok, ezt megelőzően az 

adott társaság zártkörűen működik és viszonylag kisszámú részvényese van16. 

                                                 
7 Szilovics Csaba: Az adócsalás elleni küzdelem új eszközéről. Büntetőjogi Szemle és Jog 8. évf. 102-107. 
8 Ferencz Barnabás, 2016: Interdiszciplinaritás a kereskedelmi jogban: A jog és a közgazdaságtan összefüggései. 

JURA, 22. évf. 2. szám, pp. 248–253. 
9 Katri Kerem: Internet Banking in Estonia. PRAXIS Working Paper No. 7. 2003. p. 9. 

http://pdc.ceu.hu/archive/00003202/01/Internet_Banking_in_Estonia4.pdf (2020. 10. 11.) 
10 Bujtár Zsolt, 2020: Central bank-issued digital currencies: - ready, steady, go? In: Szilovics, Csaba; Bujtár, 

Zsolt; Ferencz, Barnabás; Breszkovics, Botond; Szívós, Alexander Roland (szerk.) GAZDASÁG ÉS 

PÉNZÜGYEK A 21. SZÁZADBAN II. - KONFERENCIAKÖTET = BUSINESS AND ECONOMY IN THE 

21ST CENTURY II. – CONFERENCE PROCEEDINGS. Pécs, Pécsi Tudományegyetem, Állam- és 

Jogtudományi Kar pp. 113-123. 
11 Satoshi Nakamoto: Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf (2020. 10. 

10.) 
12 Priit Martinson, 2019: PWC esettanulmány: e-Governance: The Digital Republic Secured by Blockchain. 7. o. 

Forrás: https://www.pwc.com/gx/en/services/legal/tech/assets/estonia-the-digital-republic-secured-by-

blockchain.pdf (2020. 10. 12.) 
13 Az X-Road előzménye. 
14 Szilovics Csaba, 2003: Az értéktőzsde jogi szabályozása In: Wellmann, György; Polányi, Tamás (szerk.) 

Hatályos szerződéskötési útmutató és mintatár: EU-konform tanácsadó üzleti szerződések elkészítéséhez 

Budapest, Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft. 
15 Az IPO egy betűszó az angol Initial Public Offering szavak kezdőbetűiből áll össze. 
16 Az IPO-ról lásd részletesebben Kecskés András – Halász Vendel – Bujtár Zsolt, 2019: Tőzsdeuniverzum 

HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest pp. 383-384. 

http://pdc.ceu.hu/archive/00003202/01/Internet_Banking_in_Estonia4.pdf
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/services/legal/tech/assets/estonia-the-digital-republic-secured-by-blockchain.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/services/legal/tech/assets/estonia-the-digital-republic-secured-by-blockchain.pdf
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3.2. ICO vagy ITO 

Az elsődleges nyilvános érme kibocsátás (initial coin offering, ICO)17 egy kripto 

eszközökkel megvalósítható forrásbevonási folyamat, amely jellemzően az induló blokklánc-

vállalkozások támogatásának egyik eszköze. Abban az esetben, amikor az ICO keretei között 

ún. token kibocsátás történik, a folyamatot ITO-nak18 (initial token offering) nevezzük, az 

érdemi különbség a két forrásbevonási folyamat között a kibocsátott kriptoeszközök 

minőségében található. 

Az ICO folyamat döntően egy már létező kriptovaluta blokklánc hálózatán fut, ez lehet 

például Ethereum (ETH).19 Releváns tényező az IPO-val történő összehasonlításban, hogy a 

kibocsátásra kerülő tokenek megvásárlása is határidőhöz kötött. Az időtűzés alapvetően dies 

incertus an, certus quando20 alapján történik, vagyis az ICO és a sikeres token kibocsátás 

bizonytalan, hogy bekövetkezik, de ha bekövetkezik az biztos, hogy egy dátumszerűen 

meghatározott időpontban. Ha ebben a kibocsátási időintervallumban a célösszeget 

összegyűjtik, a vállalkozás megkezdheti projektjének megvalósítását.21 Ez a célösszeg 

meghatározás megtalálható az IPO sikerkritériumaként is. Az ICO esetében is érvényesül az 

IPO-oknál alkalmazott garanciális szabály, hogy a megjelölt összeg elérésének hiányában, a 

kibocsátóknak vissza kell fizetniük a befektetők pénzét. A befektetői profitvárakozás hosszú 

távon realizálódik. Ennek feltétele egyrészt, hogy a blokklánc vállalkozás sikeres legyen, ez 

ugyanis a kibocsátott tokenek értéknövekedését fogja eredményezni. Másrészt a másodlagos 

piac így például kriptotőzsde megléte is szükséges. A kriptotőzsde működése eltérően a 

tőkepaici jog által szabályozott kereskedési színhelyektől nem a tőkepiaci jog által, hanem 

önszabályozó módon meghatározott. A fentiek alapján jól látható, hogy az ICO számos 

hasonlóságot mutat az IPO-val azonban éppen a tőkepiaci szabályozottság hiányában jelentős 

eltérések is azonosíthatók a két forrásgyűjtési forma között. 

3.3. STO 

A kezdeti security token kibocsátás (security token offering, STO) annyiban tér el az ICO-

tól, hogy ez esetben kizárólag security token kibocsátására kerülhet sor, más például utility 

                                                 
17 Az angol Initial Coin Offering akronímája. 
18Robby Houben, Alexander Snyers: Cryptocurrencies and blockchain. 

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150761/TAX3%20Study%20on%20cryptocurrencies%20and%20blockc

hain.pdf (2021.01.19.) 
19 A gyakorlatban jellemzően az Ethereum hálózaton történik a kibocsátás. Ilyenkor a kibocsátott tokenek az 

ethereum ERC20 elnevezésű protokolljára épülnek. 
20 Benedek Ferenc – Pókecz Kovács Attila, 2015: Római magánjog. Budapest – Pécs. Dialóg Campus Kiadó. p. 

252. 
21 Kristen Silverberg, Conan French, Dennis Ferenzy, Stephanie Van den Berg: Initial Coin Offerings: The 

Frontier of Financing. https://www.iif.com/publication/research-note/initial-coin-offerings-frontier-financing 

(2021.01.19.) 

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150761/TAX3%20Study%20on%20cryptocurrencies%20and%20blockchain.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150761/TAX3%20Study%20on%20cryptocurrencies%20and%20blockchain.pdf
https://www.iif.com/publication/research-note/initial-coin-offerings-frontier-financing
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token nem jöhet számításba. Ez az apró eltérés azonban jelentős, hiszen egy STO 

kibocsátásban történő részvétellel befektethetünk egy kriptovállalkozásba, egy blokklánc 

alapú projektbe. Ekkor a security tokenek, olyan mögöttes termékként működnek, mint az 

értékpapírok, ezáltal a befektetők jogosultak lesznek a blokklánc-vállalkozás nyereségéből is 

részesülni22. 

Ha kitekintünk a tengerentúlra, akkor láthatjuk, hogy az amerikai cégeknek az STO 

kibocsátásokat regisztrálniuk kell az Amerikai Értékpapír és Tőzsdefelügyelet (U. S. 

Securities and Exchange Commission, SEC) előtt, amely három különböző szabály alapján 

történhet. Az első az ún. Regulation A, egy kedvezményt biztosító kivételszabály. A kivétel 

alapján a meghatározott értékhatár alatti kibocsátások mentesülnek a regisztrációs 

kötelezettség teljesítése alól. Ezzel kedvezményes lehetőséggel elsősorban azok az amerikai 

vállalatok éhetnek, amelyek korábban nem voltak bejegyezve SEC-nél. A kivételszabály két 

szintből áll, az első szinten a kibocsátási értékhatár a 20 millió amerikai dollárt, a második 

szinten az 75 millió amerikai dollárt nem haladhatja meg 1 éven belül23.  

A Regulation D az egyik legnépszerűbb szabályozási alternatíva, amelyet döntően a kis- és 

középes méretű blokklánc-vállalkozások alkalmaznak, az STO kibocsátások során. A szabály 

alkalmazási népszerűségének oka abban keresendő, hogy idő és költséghatékony módon, 

valamint szemben a klasszikus értékpapír kibocsátásokkal (IPO), gyors security tokenek 

kibocsátást tesz lehetővé. A gyorsaság abban tükröződik, hogy amennyiben a 

kriptovállalkozások megfelelnek a törvényi előírásoknak, akkor a security tokenek, 

kibocsáthatóvá válnak a SEC-regisztráció nélkül is. Az időtakarékosság, pedig leginkább 

abban mutatkozik meg, hogy a kibocsátónak elegendő egy erre rendszeresített ún. D 

formanyomtatványon (Form D)24 a SEC irányába benyújtani a kibocsátási dokumentációt. A 

D szabály, nem ördögtől való, az Amerikai Értékpapírtörvény irányadó rendelkezésein 

alapul25, ezáltal a security tokenek befektetői ugyanolyan jogi védelmet élveznek, mint más 

befektetők. 

Végül a Regulation S, kiváltképpen az Egyesült Államokon kívüli kibocsátásokra 

összpontosít, lehetővé téve mind az amerikai székhelyű és nem amerikai székhelyű vállalatok 

számára STO lebonyolítását. Más megközelítésben úgy is fogalmazhatnánk, hogy egy nem 

                                                 
22Cointelegraph.com Chrisjan Pau: What is an sto, explained.https://cointelegraph.com/explained/what-is-an-sto-

explained (2021. 03. 14.) 
23 SEC.gov Regulation A. https://www.sec.gov/smallbusiness/exemptofferings/rega (2021. 03. 14.) 
24 SEC.gov. Form D. https://www.sec.gov/about/forms/formd.pdf (2021. 03. 14.) 
25 The Securities Act of 1933 Section 4(a)(2) (Rule 504, Rule 506(b), Rule 506(c)). 

https://www.sec.gov/news/speech/1933/122133bane.pdf (2021. 03. 14.) 

https://cointelegraph.com/explained/what-is-an-sto-explained
https://cointelegraph.com/explained/what-is-an-sto-explained
https://www.sec.gov/smallbusiness/exemptofferings/rega
https://www.sec.gov/about/forms/formd.pdf
https://www.sec.gov/news/speech/1933/122133bane.pdf
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USA-ban bejegyzett cég STO-kibocsátásra regisztrálhat az S szabály alapján és a security 

tokeneket értékesítheti nem amerikai befektetőknek.26 

Érdekességként álljon itt, hogy az Amerikai Egyesült Államokban az első STO-t 2018 

március hónapjában bonyolította le a Praetorian Csoport, amely az ingatlanszektorban 

alkalmazza a blokklánc technológiát. 

3.4. IEO 

A kezdeti tőzsdei kibocsátás (initial exchange offering, IEO), egy olyan kripto eszközökön 

alapuló forrásbevonási folyamat, amely során a kibocsátók egy már létező kriptotőzsde 

felületét, azok infrastruktúráját használja fel, annak érdekében, hogy minél nagyobb számú 

befektetőt érjen el27. Technológiai oldalról megközelítve, nincsen eltérés az IEO és az ICO 

között, hiszen mindkét esetben egy blokklánc hálózaton történik az érmekibocsátás. 

Különbség abban van, hogy ICO során a blokklánc-projekt mögött álló csapatra van bízva a 

marketingkampány, ezzel szemben IEO esetén egy kriptotőzsde bevonásával, azon keresztül 

történik a befektetésre történő felhívás, a nagy tömegek megszólítása. 

4. A pénzgyi felügyeleti szervek 

A pénzügyi felügyelet effektív és eredményes ellátása garanciális kérdés a tőkepiacok 

transzparens működéséhez. Globális szinten a felügyeleti modellek differens megjelenése a 

pénzügyi piac eltérő megközelítéséből ered. Ez alapján megkülönböztethetünk egymástól 

tradicionális, funkcionális, „ikertorony” (twin peaks) és integrált felügyeleti modelleket28. 

Kitekintésként álljon itt, hogy hazánkban ez utóbbi integrált felügyeleti modell érvényesül, 

amely alapján az összes szektor tekintetében a felügyeletet egyetlen hatóság látja el, az MNB. 

Az innovatív pénzügyi szektorban, nem kevésbé fontos a blokklánc-vállalkozások 

felügyeletének megfelelő ellátása, amely alapján, de eltérő módon valósul meg a kripto 

fellegvárországokban. 

4.1. Egy kripto specifikus felügyelti szerv a szigetországban 

A szigetországban egy speciális, kifejezetten az innovatív pénzügyi29 szektor feletti 

felügyeletet ellátó hatóság felállítására került sor a Máltai Digitális Innovációs Hatóság 

(Malta Digital Innovation Authority; MDIA) képében. Az MDIA döntően szabályozási, 

                                                 
26 SEC.gov. Final Rule: Offshore Offers and Sales (Regulation S). https://www.sec.gov/rules/final/33-7505.htm 

(2021. 03. 14.) 
27 Binance.academy.com. Initial Exchange Offering (IEO). https://academy.binance.com/en/glossary/initial-

exchange-offering (2021. 03. 14.) 
28 Kálmán János, 2011: A pénzügyi felügyeletek szervezeti megoldásai, különös tekintettel az USA-ra és Kínára. 

Diskurzus. Batthány Lajos Szakkollégiumi Tudományos Folyóirat 2. sz. pp. 38-40. 
29Szilovics Csaba, 2020: Pénzügyi Jog. Pécs, Inter-Szféra Kft. p. 374. 

https://www.sec.gov/rules/final/33-7505.htm
https://academy.binance.com/en/glossary/initial-exchange-offering
https://academy.binance.com/en/glossary/initial-exchange-offering
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felügyeleti és monitoring tevékenységet30 végez az innovatív technológiai megoldások (ITA) 

és az innovatív technológiai szolgáltatás nyújtók (ITSP) vonatkozásában, akik Máltán vagy 

Máltáról fejtik ki tevékenységüket.31 Az MDIA felügyelete alatt álló pontos alanyi kör 

meghatározását, az MDIA, egy útmutató lapjain tovább pontosítja annak érdekében, hogy 

segítse a jogalkalmazó gyakorlati munkáját. 

Az ITA esetében az ITA-nak a kérelme keretei között valószínűsítenie kell, hogy a 

fejlesztett, illetve alkalmazott technológiának lényeges eleme kötődik a szigetországhoz. 

Ennek gyakorlati megnyilvánulása egyfelől az, hogy maga a technológia megoldás (ITA) 

fejlesztése Máltán történt vagy ott fog megtörténni, másfelől pedig az, hogy az ITA 

technológia Máltán vagy Máltáról fog működni. Az MDIA a kérelmező megfelelőségéről az 

alapján fog dönteni, hogy az ITA technológia működése és a szigetország közötti összekötő 

elem milyen erős. Erről a tényről kötelező szempontok, mint például a Máltán dolgozó 

alkalmazottak száma és esetleges szempontok alapján fog dönteni, ez utóbbira pedig példa, 

hogy az ITA kérelmezőnek egy Máltán bejegyzett, tényleges üzleti tevékenységet folytató jogi 

entitásnak és nem egy fantomcégnek32 (shell company) kell lennie. Ami releváns még, hogy 

az ITA-nak majd kérelmeznie kell annak megállapítását, hogy esetében a működési feltételek 

fennállnak. Ezt a kérelmet az MDIA megvizsgálja és szabad belátása szerint vagy elfogadja 

vagy további teljesítendő követelményeket ír elő. 

Ezzel szemben az ITSP esetében a hatóság előírja és meghatározza azokat a feltételeket, 

amelyek fennállása esetén a lényeges összekötő elemet fennállónak tekinti Málta és az 

innovatív technológia szolgáltatók között. Ilyen kritérium az ITA esetében ismertetettek 

analógiájára például az, hogy az ITSP szolgáltatónak egy bejegyzett, tényleges üzleti 

tevékenységet végző jogi személyként kell működnie33. 

Maga a hatóság felügyeleti tevékenysége során önállóan jár el és figyelembe veszi az 

innovatív technológiák természetét, jellemzőit34, amely a rugalmas ügyintézés elősegítését 

célozza. A vizsgálat alá vont felet együttműködési kötelezettség terheli35, amely rendelkezés 

                                                 
30 MDIA Act. III. rész. 6. 3) a)-s) pontok. 
31 Bujtár Zsolt, 2018: A kriptovaluták európai és máltai szabályozásának összehasonlítása: A máltai sólyom 

szárnyalása Európai Jog: Az Európai Jogakadémia Folyóirata 18. évf. 5. szám pp. 8-12. 
32 Ivana Kiendl Krišto, Elodie Thirion, Policy Analyst, European Added Value Unit: An overview of shell 

companies in the European Union. Brüsszel, 2018 Európai Unió. p. 11. 

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/155724/EPRS_STUD_627129_Shell%20companies%20in%20the%20

EU.pdf (2021. 02. 13.) 
33 Guidelines on the Definition of ‘In or From Malta. pp. 2-3. https://mdia.gov.mt/wp-

content/uploads/2018/10/Guidelines-on-the-definition-of-In-or-From-Malta-30Oct2018_Final.pdf (2021. 02. 

02.) 
34 MDIA Act. III. rész. 6. (5). 
35 MDIA Act. VIII. rész. 40. (4). 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10052410
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30310884
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30310884
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/155724/EPRS_STUD_627129_Shell%20companies%20in%20the%20EU.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/155724/EPRS_STUD_627129_Shell%20companies%20in%20the%20EU.pdf
https://mdia.gov.mt/wp-content/uploads/2018/10/Guidelines-on-the-definition-of-In-or-From-Malta-30Oct2018_Final.pdf
https://mdia.gov.mt/wp-content/uploads/2018/10/Guidelines-on-the-definition-of-In-or-From-Malta-30Oct2018_Final.pdf
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pedig a hatékonyságot, a rövid ügyintézést kívánja elősegíteni.36 Az MDIA széleskörű 

autonómiáját jól szemlélteti, hogy lényegében bármilyen – általa relevánsnak tartott – 

tanúsítványt, információt, dokumentumot és biztosítékot megkövetelhet a kérelmezőtől37, a 

működési engedély megadása érdekében. Az engedély elbírálása során a hatóság különböző 

mérlegelési szempontok alapján fogja döntését meghozni, ilyen például a közérdek védelme 

vagy a kérelmező megfelelősségének vizsgálata.38 A hatóságnak, saját észlelése alapján 

lehetősége van a már korábban megadott engedély visszavonására, felfüggesztésére vagy 

törlésére. A szolgáltató átmeneti vagy végleges szolgáltatásnyújtását beszüntető szabályok 

közös jellemzője az, hogy a hatósági döntés kimenetelét, végső soron, a szolgáltató 

jogszabályoknak való mindenkori megfelelése fogja meghatározni39. 

Látható, hogy egy az innovatív technológiákon alapuló blokklánc-vállalkozások 

felügyeletét ellátó hatóság létjogosultságát szükségessé teszi egyrészt, a kripto szektorban 

alkalmazott technológiák komplexitása, amelyek konzekvens megítélése speciális 

szakértelmet igényel, másrészt a gyakorlatban előforduló kibertámadások40 megelőzésének 

igénye. Ide kapcsolódó iskolapélda, egy a 2016-os évben történt Bitfinex támadás, amely 

során körülbelül 120.000 egységnyi Bitcoint loptak el. Oka nem szükségszerűen a 

technológiai megoldásban, inkább az emberi mulasztásban keresendő. A felhasználói fiókok 

strukturális kialakítás és a beépített többfázisú biztonsági rétegek felépítése nem volt 

megfelelő41. Az MDIA szempontjából ezért nélkülözhetetlen a meggyőződés arról, hogy az 

innovatív technológiai megoldásokat kínáló felek tevékenységük végzéséhez és szolgáltatásuk 

nyújtásához megfelelő kompetenciákkal rendelkeznek. 

4.2. Az Észt Pénzügyi Felügyeleti Hatóság 

Észtországban a pénzügyi szektor felett, az általános felügyeletet az Észt Pénzügyi 

Felügyeleti Hatóság (EFSA) látja el42 és nincs ez másként az ICO kibocsátások esetében sem, 

akkor, ha azok nyilvános kibocsátásnak minősülnek43. Az EFSA alapvetően adaptív 

természetű felügyeleti szerv, ezt tükrözi egyrészt az, hogy több nemzetközi ajánlást is 

figyelembe vesz, annak érdekében, hogy a fintech megoldások felügyeletét megfelelő módon 

                                                 
36 MDIA Act. III. rész. 7. (3) a)-b). 
37 MDIA Act. VI. rész. 26. (1)-(4). 
38 MDIA Act. VI. rész. 27. (3) a)-d). 
39 MDIA Act. VII. rész. 34. 
40 Tóth Dávid, Gáspár Zsolt, 2020: Nemzetközi bűnügyi együttműködéssel összefüggő nehézségek a 

kiberbűnözés területén. Büntetőjogi Szemle 9: 2 pp. 140-150. 
41 Piotr Pryzmont: An empirical study of how Bitcoin related incidents impact its price volatility. 

https://pdfs.semanticscholar.org/2872/bd0880f7d06ed98c24629416271229a77ad4.pdf?_ga=2.256776843.14900

41994.1537712881-197167210.1537712881 (2021. 03. 20.) 
42 Väärtpaberituru seadus. 8. §. 
43 Väärtpaberituru seadus. 12. §. 

https://pdfs.semanticscholar.org/2872/bd0880f7d06ed98c24629416271229a77ad4.pdf?_ga=2.256776843.1490041994.1537712881-197167210.1537712881
https://pdfs.semanticscholar.org/2872/bd0880f7d06ed98c24629416271229a77ad4.pdf?_ga=2.256776843.1490041994.1537712881-197167210.1537712881
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lássa el. Másrészt, ha a hatóság, hatáskörében eljárva úgy észleli, hogy feladatai hatékony 

elvégzéséhez más kompetens nemzetközi szervezet bevonása szükséges akkor, kooperációt is 

kezdeményez44. Az alkalmazkodó szemléletmódhoz hűen, az EFSA figyelembe veszi egyrészt 

az Európai Központi Bank egy korábbi a virtuális valutákat érintő elemzését45, másrészt a 

Pénzügyi Akciócsoport kormányközi szervezet (Financial Action Task Force, FATF) a 

pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem nemzetközi standardjait 

meghatározó iránymutatásait46.A nemzetközi ajánlásokból és elemzésekből levont 

következtetések alapján, az észt jogalkotó arra törekedett, hogy összhangot teremtsen a 

nemzeti szabályozás és az ICO-k között. 

Azt azonban látnunk kell, hogy az EFSA elsődleges célja továbbra is a pénzügyi és kripto 

szektor feletti folyamatos monitoring tevékenység végzése, amely során a kripto piacon 

esetlegesen kialakuló visszaélések visszaszorítására, azok megelőzésére törekszik. Emellett, 

szintén fontos szerepet kap, a jogszabályoknak való kibocsátói megfelelés ellenőrzése, 

különösen a befektetővédelmi rendelkezések vonatkozásában. Az EFSA ha szükségesnek 

találja, akkor a jogszabályokban meghatározott intézkedéseket is foganatosíthatja annak 

érdekében, hogy a transzparens piaci működés helyreálljon, természetesen e körben 

mindenkor érvényesül a fokozatosság elve, amely alapján a szankciók alkalmazása, az utolsó 

helyen áll. Végül releváns még, hogy amennyiben az EFSA, olyan átfogó hiányosságokat 

észlel, amelyek hátrányosan befolyásolják a pénzügyi-szektor prudens működését, akkor ezt 

orvosolva javaslatokat tesz a pénzügyi szektort érintő törvények és egyéb jogszabályok 

létrehozására és módosítására, valamint részt is fog venni az ilyen jogszabályok 

kidolgozásában47. 

4.2.1. Az EFSA és az ICO-k 

Az EFSA álláspontja az, hogy minden ICO ad hoc jelleggel vizsgálandó. A vizsgálódás 

egy többlépcsős folyamat, amelynek első szintjén azt kell eldönteni, hogy az ICO folyamán 

kibocsátott eszközök a befektetők számára nyereségrészesedéssel járnak-e vagy sem? Az 

ebben való állásfoglalás, azért lényeges, mert kijelöli a további szabályozási útvonalat, az 

alkalmazandó jogszabályokat, amelyek eltérő követelményeket írnak elő a kibocsátókra. 

Részleteiben kifejtve a vizsgálódási folyamat az alábbi módon alakul. 

                                                 
44 Finantsinspektsiooni seadus 46. §. 
45 European Central Bank (ECB): Virtual currency schemes –a further analysis. 2015. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf (2020. 11. 01.) 
46 Financial Action Task Force (FATF): Guidance For A Risk-Based Approach: Virtual Assets And Virtual 

Asset Service Providers. 2019. http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/RBA-VA-

VASPs.pdf (2020. 11. 01.) 
47 Finantsinspektsiooni seadus 6. § (1)-(3). 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/RBA-VA-VASPs.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/RBA-VA-VASPs.pdf
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Amennyiben a token birtoklása nyereségre vagy pénzbeli követelés érvényesítésére jogosít, 

a szabályozás további három alternatív esetkörre bomlik szét48. Első esetben a kibocsátott 

kriptoeszköz az Észt Tőkepiaci Törvény alapján értékpapírnak minősül (SMA)49, amelynek 

nyilvános kibocsátásra kerül sor50, ekkor a prospektus tájékoztatási kötelezettségnek köteles a 

kibocsátó eleget tenni. E kötelezettségének teljesítése felöleli az EU prospektus 

szabályozásával51 összhangban álló tájékoztató elkészítését, annak az Észt Pénzügyi 

Felügyeleti Hatóságnál (Estonian Financial Supervisory Authority, EFSA) történő 

regisztrációját. A második esetkörben az Észt Befektetési Alapokról szóló törvényt (IFA) kell 

alkalmazni, mivel az ICO-t – pontosabban az ICO mögött álló feleket – befektetési alapként52 

kezeli a jogalkotó. A befektetési alapnak szüksége van egy alapkezelőre, amely egy olyan jogi 

entitás, amelynek fő és állandó tevékenysége egy vagy több alap kezelése53, de a jogszerű 

működéséhez elengedhetetlen egy tevékenységi engedély megléte vagy érvényes regisztráció 

az EFSA-nál54. A jogszabály soron következő szakaszai a különböző típusú55 alapkezelőket 

sorolja fel (ÁÉKBV56, nyugdíjalap, alternatív alap, kis alternatív alap). A harmadik esetkör 

kapcsolódási pontja az ICO-hoz és a kibocsátóhoz a legtávolabbi, ugyanis ebben az esetben az 

Észt Hitelintézetekről szóló törvény (CIA)57 nyer alkalmazást. A jogszabály csak akkor 

releváns, amikor a blokklánc-társaság hitelezési tevékenységet is folytat, letétkihelyezést 

végez többek között – saját tevékenységének a finanszírozásához. 

A fentiektől eltérő módon alakul a kibocsátásra kerülő tokenek szabályozása akkor, amikor 

azok különböző, nem pénzbeli előnyöket nyújtanak a befektetőknek. Az első esetben ún. 

payment tokenekről beszélhetünk, amelyek meghatározott termékek vagy szolgáltatások 

ellentételezéseként használhatók fel. Itt elengedhetetlen a bűnözés és a visszaélések elleni 

határozott fellépés különösen a pénzmosás és a terrorizmus elleni magas szintű védelem. 

Figyelembe véve, hogy a virtuális eszközökkel lebonyolított tranzakciók transzparenciájának 

                                                 
48 Az ismertetés a hivatkozott webhelyen található ábrán alapul. 

https://www.fi.ee/en/finantsinspektsioon/financial-innovation/virtual-currencies-and-ico/information-entities-

engaging-virtual-currencies-and-icos (2020. 12. 19.) 
49 Väärtpaberituru seadus. 2. § (1) 1)-7). Source: https://www.riigiteataja.ee/akt/109052014020 (2020. 12. 13.) 
50 Väärtpaberituru seadus. 12. §. Source: https://www.riigiteataja.ee/akt/109052014020 (2020. 12. 13.) 
51 Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus 

to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and 

repealing Directive 2003/71/ECText with EEA relevance (hereinafter: EU Prospectus Directive). Source: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32017R1129 (2020. 12. 13.) 
52 Investeerimisfondide seadus. 2. § (1). Source: https://www.riigiteataja.ee/akt/130122017028 (2020. 12. 13.) 
53 Investeerimisfondide seadus. 3. § (1). Source: https://www.riigiteataja.ee/akt/130122017028 (2020. 12. 13.) 
54 Investeerimisfondide seadus. 3. § (2). Source: https://www.riigiteataja.ee/akt/130122017028 (2020. 12. 13.) 
55 Investeerimisfondide seadus. 3. § (3)-(6). Source: https://www.riigiteataja.ee/akt/130122017028 (2020. 12. 

13.) 
56 Átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV). 
57 Krediidiasutuste seadus. 2. §. Source: https://www.riigiteataja.ee/akt/119032015041 (2020. 12. 13.) 

https://www.fi.ee/en/finantsinspektsioon/financial-innovation/virtual-currencies-and-ico/information-entities-engaging-virtual-currencies-and-icos
https://www.fi.ee/en/finantsinspektsioon/financial-innovation/virtual-currencies-and-ico/information-entities-engaging-virtual-currencies-and-icos
https://www.riigiteataja.ee/akt/109052014020
https://www.riigiteataja.ee/akt/109052014020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32017R1129
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122017028
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122017028
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122017028
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122017028
https://www.riigiteataja.ee/akt/119032015041
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hiánya, a pénzmosás egyik gyakori melegágya. Többek között ez is oka annak, hogy az Észt 

Pénzmosás- és Terrorizmus Finanszírozásának megelőzéséről szóló törvényben (MLTFPA) 

testesül meg az többrétegű jogi pajzs, amely szilárd védelmet állít fel, megakadályozva ezzel 

a virtuális valutákkal58 folytatott pénzmosásra59 irányuló tevékenységek beszivárgását az 

üzleti szférába. A szabályozás ezen túlmutatóan összhangban áll a mindenkori EU 

sztenderdekkel is, amely a fokozott vagy egyszerűsített átvilágítási intézkedésekben 

tükröződik vissza60. A második estkörben, ha a kibocsátott token erős filantróp jellegű ún. 

charity token, akkor az észt jogszabályok adományként fogják kezelni. A charity tokenekkel 

kapcsolatban, kettéválik a szabályozás attól függően, hogy ki az adomány kedvezményezettje. 

Ha a megadományozottak körébe, szervezetek különösen nonprofit és/ vagy vallási 

egyesületek, alapítványok tartoznak, akkor ezeket a szervezeteket megilleti az adományokat 

érintő kedvező jövedelemadózási szabályok alkalmazása61,62. Mindazonáltal az ilyen 

szervezetek finanszírozásának átláthatóságát kívánja biztosítani a jogalkotó akkor, amikor 

lehetővé teszi az adóhatóságnak, hogy mérlegelési jogkörében eljárva, felhívja a szervezeteket 

kötelező adatszolgáltatásra a beérkezett adományokról, azok felhasználásáról63. Az 

adóhatóság ugyan szabad belátása szerint gyakorolhatja ezt a jogát, de ha a szervezeteket az 

adatszolgáltatásra felhívta, akkor az adatszolgáltatás nyújtása kötelező, az nem függ az 

adóalany64 beleegyezésétől. A második esetben a charity tokenek természetes személyekhez 

kerülnek. Főszabály szerint az ajándékok és adományok nem képezik a természetes 

személyek adóköteles jövedelmét65. Vagyis, amennyiben természetes személy, mint 

megadományozott charity token juttatásban részesül, ezek a kriptoeszközök nem tartoznak a 

jövedelemadó hatálya alá. Ettől függetlenül a megadományozottnak bejelentési/ tájékoztatási 

kötelezettsége keletkezik az adóhatóság felé a kapott ajándékról vagy adományról66. Végül, 

harmadik esetben beszélhetünk ún. utility tokenekről amelyek hozzáférést biztosítanak egy 

                                                 
58 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus. 3. § 9). https://www.riigiteataja.ee/akt/117112017002 

(2020. 12. 19.) 
59 Gáspár Zsolt, 2021: A pénzmosás Európai Uniós és hazai szabályozásának kérdései a kriptovaluták 

tekintetében. In: Szilovics Csaba; Bujtár Zsolt; Ferencz Barnabás; Szívós Alexander Roland; Breszkovics 

Botond; Gáspár Zsolt (szerk.): Gazdasági kihívások a XXI. században: Konferenciakötet, Pécs, Pécsi 

Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszék pp. 78-88. 
60 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus. Chapter 2.  

https://www.riigiteataja.ee/akt/117112017002 (2020. 12. 19.) 
61 Tulumaksuseadus 11. §. https://www.riigiteataja.ee/akt/110072020068 (2020. 12. 20.) 
62 Szívós Alexander Roland, 2020: A „felső tízezer” társadalmi felelősségvállalása, avagy a széleskörű 

vagyonadóztatás kérdésköre In: Koncz István; Szova Ilona (szerk.) A 17 éves PEME XX. (E/2.) PhD - On-line 

Konferenciájának előadásai Budapest, Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület pp. 55-62. 
63 Maksukorralduse seadus 27. § (1) 7). Source: https://www.riigiteataja.ee/akt/130062020030 (2020. 12. 20.) 
64 Szilovics Csaba, 2016: Adójogi ismeretek. Pécs, PTE-ÁJK 
65 Tulumaksuseadus 12. § (2). https://www.riigiteataja.ee/akt/110072020068 (2020. 12. 20.) 
66 Tulumaksuseadus 571 §. (3). https://www.riigiteataja.ee/akt/110072020068 (2020. 12. 20.) 

https://www.riigiteataja.ee/akt/117112017002
https://www.riigiteataja.ee/akt/117112017002
https://www.riigiteataja.ee/akt/110072020068
https://www.riigiteataja.ee/akt/130062020030
https://www.riigiteataja.ee/akt/110072020068
https://www.riigiteataja.ee/akt/110072020068
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platformhoz vagy jogosultságot adnak egy termék vagy szolgáltatás használatához. Egy kvázi 

szerződéses jogviszony jön létre, és ez az egyszerű oka annak, hogy ekkor az Észt 

Kötelmijogi törvény (LOA)67 nyer alkalmazást. Az ICO kibocsátónak, a szerződő fél irányába 

tájékoztatási kötelezettsége keletkezik, többek között a szerződéskötés körülményeiről, annak 

releváns tartalmáról. A kibocsátónak szerződés hatálybalépését megelőzően ésszerű időn 

belül a fogyasztóknak - ebben az összefüggésben a befektetőknek – meg kell adnia az 

információt például a szerződés hatálybalépésének várható idejéről, az áruk vagy 

szolgáltatások főbb jellemzőiről68, mindezt érthető és áttekinthető módon. Abból eredően 

pedig, hogy a szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, a kibocsátó 

további információközlési kötelezettségét alapozza meg. E körbe vonandó az elektronikus 

úton történő szerződéskötés folyamatáról szóló tájékoztatás kiemelendő69. Végül releváns, 

hogy a szerződéstől való elállás esetén, a befektetők70 visszatérítésre jogosultak71, amely 

kimondottan erős garanciális rendelkezésként hat. 

Látható, hogy az észt ICO szabályozás szétbomlik, és majd a kibocsátásra kerülő token 

típusa fogja kijelölni az alkalmazandó nemzeti jogszabály, más megközelítésben, a token 

típus predesztinálja az alkalmazandó jogszabályt. A szabályozási útirány kijelölésben, 

alapvetően annak lesz relevanciája, hogy a kibocsátásra kerülő token birtoklása nyereségre 

vagy pénzbeli követelés érvényesítésére jogosít vagy egyszerűen adománynak tekintendő. 

4.3. A Pénzügyi Piacfelügyelet Liechtensteinben 

Liechtensteinben a blokklánc-vállalkozások és szolgáltatók felett, a szerző által bemutatott 

három kripto fellegvárország közül, a legmérsékeltebb felügyelet érvényesül. A szolgáltatok 

ugyanis csak ad hoc jellegű felülvizsgálatnak vannak alárendelve, amelynek célja a gondos 

üzletvitel (due diligence) és a regisztrációs kritériumok betartásának ellenőrzése. A Pénzügyi 

Piacfelügyelet (Financial Market Authority; FMA) felügyelete72. alá vont TT-szolgáltatók 

alanyi köre relatíve szűk, figyelemmel arra, hogy az FMA látókörébe csak azok a TT-

szolgáltatók tartoznak, amelyek Liechtensteinben székhellyel rendelkeznek. A TT 

szolgáltatók esetében a Felügyelet feladata elsősorban annak ellenőrzése, hogy a jogszabályi 

                                                 
67 LOA is also an umbrellaterm of spirits of Haitian Vodou. See more: Anne M. Platoff: Drapo Vodou: Sacred 

Standards of Haitian Vodou, 2015. Flag Research Quarterly no. 7. pp.1, 3-23. Source: 

https://escholarship.org/uc/item/5mc5w4g2#main (2020. 12. 20.) 
68 Võlaõigusseadus 54. § (1) 1)-11). Source: https://www.riigiteataja.ee/akt/111062013009 (2020. 12. 20.) 
69 Võlaõigusseadus 621. § (1)-(8). Source: https://www.riigiteataja.ee/akt/111062013009 (2020. 12. 20.) 
70 Gáspár Zsolt, 2020: Scamming Investors: Ponzi scheme in the cyberspace. In: Szilovics Csaba; Bujtár Zsolt; 

Ferencz Barnabás; Breszkovics Botond; Szívós Alexander Roland (szerk.): Gazdaság és Pénzügyek A 21. 

században II. - Konferenciakötet = Business And Economy In The 21st Century Ii. – Conference Proceedings 

Pécs, Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar pp. 78-85. 
71 Võlaõigusseadus 56. §. https://www.riigiteataja.ee/akt/111062013009 (2020. 12. 20.) 
72 TVTG. Art. 39. 

https://escholarship.org/uc/item/5mc5w4g2#main
https://www.riigiteataja.ee/akt/111062013009
https://www.riigiteataja.ee/akt/111062013009
https://www.riigiteataja.ee/akt/111062013009


 

148 

 

előírásoknak a szolgáltatók hiánytalanul megfelelnek-e73. Amennyiben pedig az FMA úgy 

érzékeli, hogy a feladatainak ellátásához speciális szakértelem szükségessé, együttműködik 

más illetékes nemzeti hatóságokkal és ügynökségekkel egyaránt74. 

Viszont ezt a látszólag enyhe felügyeletet a jogalkotó, a szigorú regisztrációs 

követelményekkel ellensúlyozza. Ebből következően a pre-ICO szakaszban, a regisztrációs 

kötelezettség teljesítése, a nyilvántartásba vételi előírásoknak való hiánytalan megfelelés 

relevanciája megnövekszik. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a sikeres regisztráció hiányában a 

TT- szolgáltatókén való működés akadályba ütközik, ezáltal a későbbi token kibocsátás is 

ellehetetlenül. 

A sikeres ICO kibocsátás feltétele többek között az, hogy a kibocsátónak a jogszabály 

szerinti TT-szolgáltatónak kell lennie. Az erre irányuló nyilvántartásba vételi kérelmét pedig 

írásban kell benyújtani, egy erre rendszeresített, online elérhető és letölthető 

formanyomtatványon keresztül. Ennek a nyilvántartásba vételi eljárásnak az analógiájára fog 

történni az FMA tájékoztatása akkor, amikor a kibocsátó az ICO során, egy éven – 12 hónap – 

belül 5.000.000 CHF vagy azt meghaladó értékben szándékozik kripto eszközöket 

kibocsátani75. 

Ezt megelőzően, azonban magának a regisztrációs folyamatnak is van egy kvázi előfeltétel 

rendszere, amelyek teljesítése általános elvárásként áll a TT-szolgáltatókkal szemben. E körbe 

vonható például a megbízható, tisztességes üzletvitel követelménye, a szigorú technológiai 

előírások betartása, a megfelelő belső szervezési rendszer megléte, de szintén ide tartozik a 

minimális tőkekövetelmények teljesítése is76. Az FMA a beérkezett regisztrációs kérelem 

sorsáról, annak beérkezését követő három hónapon belül dönt77, vagy nyilvántartásba veszi a 

szolgáltatót vagy elutasítja a kérelmet. A döntés joghatása meghatározó, ugyanis a 

kérelmezett TT szolgáltatást, kizárólag kedvező elbírálás és a TT szolgáltatói nyilvántartásba 

vételt követően lehet gyakorolni78. 

                                                 
73 TVTG. Art. 43. 
74 TVTG. Art. 41. 
75 TVTG. Art. 12. 1)-2). 
76 TVTG. Art. 13. 1) a)-k) 
77 TVTG. Art. 19. 2) 
78 TVTG. Art. 19. 3)-5). 
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1. ábra Liechtenstein: FMA jogkörei 

A regisztrációs űrlap benyújtása azonban nem jelenti azt, hogy a szolgáltató révbe ért és 

fellélegezhet, az egy függő jogi helyzetet teremt és a kérelem akár nyitott státuszban is 

maradhat, attól függetlenül, hogy az kedvező elbírálásban részesült. Ez például bekövetkezhet 

akkor, ha a blokklánc-vállalkozás 1 éven belül nem kezdte meg tevékenységét vagy 1 évnél 

hosszabb ideig szüneteltette azt. A TT szolgáltató ellen indított csődeljárás, vagy annak a 

nyilvántartásból való törlése vagy magának a TT szolgáltatónak előterjesztett, írásbeli törlési 

nyilatkozata, egyaránt olyan körülmények, amelyek megalapozhatják a regisztráció lejártát. 

Ugyanakkor, indokolt körülmények fennforgása esetén és a TT-szolgáltató kérelme alapján, 

lehetőség van arra, hogy az FMA az 1 éves határidőket meghosszabbítsa79. Logikailag arra 

következtethetünk, hogy az indokolt körülmények objektívek vagy vis maior jellegűek 

lehetnek, mint például a 2020-21 koronavírus világjárvány. Ezen túlmutatóan a TT 

szolgáltatói nyilvántartásból az azonnali eltávolítást eredményezik az ex lege meghatározott 

esetek, ilyen például a TT szolgáltató által rendszeresen elkövetett vagy súlyos 

jogszabálysértések vagy a regisztrációs követelménykének való megfelelőség hiánya80. Attól 

függetlenül, hogy a regisztráció lejártát vagy az azonnali eltávolítást megalapozó 

körülmények eltérnek egymástól, azok megállapítása esetén, egyöntetűen az azonnali 

szolgáltatás szüneteltetésének következményével kell számolniuk a TT szolgáltatóknak81. 

                                                 
79 TVTG. Art 20. 1-3) 
80 TVTG. Art 21. 
81 TVTG Art. 22. 1). 

pozitív

• TT szolgáltatók nyilvántartásba 
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• információszolgáltatás nyújtása TT 
szolgáltatókról

• TT szolgáltatói nyilvántartás 
vezetése

negatív

• adatszolgáltatásra felhívás

• rendkívüli ellenőrzések végzése

• határozat hozatal, rendelet alkotás

• határozatok közzététele

• helyszíni ellenőrzések

• felhívás valótlan adatok 
helyesbítésére

• TT szolgáltatásnyújtás ideiglenes 
megtiltása

• TT szolgáltatóval szemben 
büntetőeljárás kezdeményezése

• TT szolgáltatók törlése
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Fontos megemlíteni azonban, hogy a korábban már engedélyezett TT-szolgáltatók sem 

lélegezhetnek fel, hiszen esetükben, a hatóság felé meghatározott időközönként visszatérően, 

részletes tájékoztatási és jelentési kötelezettséget kell teljesíteniük82. 

Álláspontom szerint, a felügyeleti szerveket érintő jogszabályok különös relevanciával 

bírnak. Lényegében az ide tartozó rendelkezések fogják azokat a jogi kereteket kijelölni, 

amelyek között adott blokklánc-vállalkozás jogszerűen fejtheti ki tevékenységét. Amennyiben 

viszont adott szolgáltató, átlépi a felállított határokat, akkor a felügyelet saját hatáskörében 

eljárva meg fogja tenni a szükséges lépéseket, annak érdekében, hogy visszaállítsa az ideális 

egyensúlyi állapotot a kripto-szektorban. Természetesen a felügyeleti hatóság beavatkozása 

esetén, mindenkor érvényesülni fog a fokozatosság elve. 

5. A reklámok és a whitepaperek szabályozása 

A pre-ICO szakaszban egy jól összerakott marketingstratégia és az azon alapuló még 

sikeresebb kampány nagyban elősegítheti egy vállalkozás reputációjának növekedését, ezáltal 

is fokozva értékesítését. A különböző offline és online reklámok alkalmazása, csupán egy 

vastagabb szeletet képviselnek az egész marketing tervből. A hirdetésekről általánosságban 

elmondhatjuk, hogy például egy fizikai termék vagy egy megfoghatatlan szolgáltatás több 

létszakaszához is hozzákapcsolódnak, egészen az ötlet megszületésétől kezdődően, a piac 

érett termék megjelenéséig, nem elfeledve annak utóhatásait sem. Az ICO-k vonatkozásában 

is hasonlóan alakul a kép, hiszen a marketingcél itt is mindig hozzáidomul az ICO adott 

létszakaszához. A pre-ICO szakaszban a különböző reklámeszközök célja, a nagy befektetői 

tömegek megszólítása. 

Azonban a hirdetések alkalmazása célszerű, de nem kötelező, szemben a kibocsátási 

folyamatot megelőzően kötelezően elkészítendő kibocsátási tájékoztatóval és a whitepaper 

dokumentummal. Ezek a tájékoztató dokumentumok, különböző terjedelemben és 

mélységben fogják a befektetőket informálni a kibocsátóról, a kibocsátási folyamatról és a 

kibocsátásra kerülő eszközök tulajdonságairól. 

A jogalkotó fellépése ezen a területen azért fontos, mert a reklámok, gyakran sajátos 

módon értelmezik a valóságot, amely a kirívó esetekben valótlan információközlésben is 

megnyilvánulhat. A kibocsátási tájékoztatók esetében pedig, ha a valóságtól elrugaszkodott 

információkról nem is beszélhetünk, de megtévesztő, a befektetői döntések meghozatalát 

                                                 
82 FMA Instruction 2020/3 – Reporting and notification requirements under the TVTG. https://www.fma-

li.li/files/list/fma-instruction-2020-3-reporting-under-tvtg.pdf (2021. 02. 20.) 

https://www.fma-li.li/files/list/fma-instruction-2020-3-reporting-under-tvtg.pdf
https://www.fma-li.li/files/list/fma-instruction-2020-3-reporting-under-tvtg.pdf
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befolyásoló tartalmakkal szintén találkozhatunk, ezért nélkülözhetetlen elvárás, mind a 

reklámok és a kötelező tájékoztató dokumentumok konzekvens szabályozása. 

5.1. Málta 

5.1.1. Whitepaper 

A whitepaper általános értelemben egy olyan dokumentum, amely ex lege meghatározott 

tartalmi elemeket tartalmaz és funkciója a befektetők megfelelő tájékoztatása a kibocsátóról, a 

kibocsátási folyamatról és a kibocsátásra kerülő kripto eszközökről.83 Máltán a whitepaper 

pontos tartalmi és alaki kellékeit részletező szabályokat a VFA Act 1. számú melléklete 

tartalmazza. 

A kibocsátóval szemben támasztott általános elvi szintű követelmények körébe tartozik, 

többek között a jóhiszemű és szakszerű, befektető központú üzletvitel, továbbá a megfelelő 

kommunikáció, akárcsak a megfelelő biztonsági rendszer fenntartása.84 A jóhiszeműség 

jelentősége nem elhanyagolható, ugyanis a kibocsátással okozott vagy a whitepaper 

megtévesztő információiból eredő károkért való felelősség alól a kibocsátó csak akkor 

mentesülhet, ha bizonyítja, hogy jóhiszeműen bízott az adatok valós tartalmában vagy azok 

valótlan jellegéről a nyilvánosságot haladéktalanul tájékoztatta.85 

A megfelelően elkészített és közzétett whitepaper egyrészt eleget tesz a befektetővédelmi 

előírásoknak, másrészt a kibocsátói érdekkörben sem elhanyagolható a jelentősége, ennek 

hiányában ugyanis VFA kibocsátás nem kezdeményezhető.8687 A whitepaperek tekintetében 

megkülönböztethetünk általános szabályokat88 és speciális89 tartalmi elemekre vonatkozó 

követelményeket. 

A lakonikus információnyújtással szemben támasztott általános elvárások például a 

nyilvánosság számára egyszerű és közérthető módon történő megfogalmazás, tartalmi 

követelmény a kibocsátóra és a virtuális pénzügyi eszközök sajátosságaira vonatkozó adatok 

közlése.90 Tilalmazott ugyanakkor az olyan rendelkezések használata, amelyek a befektetők 

hátrányára térnek el.91 A whitepaper nyelvhasználatával kapcsolatosan általános elvárásként 

fogalmazódik meg – az üzleti szokásokhoz hűen – az angol használata, de más nyelvek 

                                                 
83 VFA Act. II. rész. 8. (1). 
84 VFA Act. II. rész. 9. (1) a)-h). 
85 VFA Act. II. rész. 10. (1)-(2) a)-b). 
86 VFA Act. II. rész. 3. (1) a)-b). 
87 VFA Act. 1. Melléklet. 15. (1)-(2). 
88 VFA Act. 1. Melléklet. 1-4. pont. 
89 VFA Act. 1. Melléklet. 6-13. pont. 
90 VFA Act. 1. Melléklet. 1. pont. 
91 VFA Act. I. rész. 4. (2). 



 

152 

 

alkalmazása sem kizárt, az a kibocsátó szabad belátásától függ92. Jelentős befektetővédelmi 

eszköz egy a whitepaperek elején elhelyezett összefoglaló, amely a kibocsátóra és a 

kibocsátásra kerülő eszközökre vonatkozó rövid a kulcsfontosságú információkat tartalmazza. 

Ennek a rövid összegzésnek tartalmaznia kell a tájékoztatást arról, hogy a befektetői döntés 

meghozatalához nélkülözhetetlen a teljes whitepaper áttekintése, továbbá az arra irányuló 

felhívást, hogy a közölt információk nem minősül ajánlattételnek, kiegészülve a kibocsátóra 

vonatkozó magánjogi felelősségi szabályok ismertetésével.93 

A speciális tartalmi elemek körébe, többek mellett a whitepaper elkészítéséért 

felelősséggel tartozó személyek felsorolása, a kibocsátó adatai, a nyilvános kibocsátás 

részletszabályai tartoznak. Esetleges elem a kibocsátó pénzügyi eredmény kimutatása, ha a 

kibocsátó társaság meghatározott üzleti évvel (min. 3 év) rendelkezik.94 

A szabályozásból kitűnik, hogy a whitepaper legkritikusabb pontja, a nyilvános kibocsátást 

érintő rendelkezések, ezeket a jogalkotó hosszú felsorolással 95rögzíti azokat. Ide vonandó 

inter alia a kibocsátás oka és célja, a team96, az alkalmazott protokollrendszer részletes 

technikai leírása és a platformon esetlegesen jelentkező kockázatok és kibertámadások 

valamint azok megakadályozását célzó intézkedések. Továbbá a blokklánc-projekt élettartama 

(lifecycle), az ajánlattétel-ajánlati kötöttség alakulása, a fizetési módok, az ún. hard cap97 és 

soft cap98 meghatározása. Az alkalmazott konszenzusos algoritmus99 (consensus algorithm) 

bemutatása – a Proof of Work (PoW) és a Proof of Stake (PoS)100. Lehetőség van arra, hogy 

meghatározott tartalmi elemek elhagyásra kerüljenek, ilyen például az az információ, ami 

csak egy eseti ajánlatra és nem a kibocsátásra általában vonatkozik, de ettől eltekintve a 

kibocsátó még nem mentesül a valós információk rendelkezésre bocsátásának kötelezettsége 

alól.101 

Láthatjuk, hogy a whitepaper a befektetői érdekek védelmének biztosítéka, de szerepe ezen 

kívül a piaci műveletek átláthatósága és az üzleti élet tisztaságának megőrzése céljából 

releváns. Azonban emlékezzünk arra, hogy az ICO kibocsátás lebonyolítására, még a 

                                                 
92 VFA Act. 1. Melléklet. 3. 
93 VFA Act. 1. Melléklet. 4. (1) a)-d). 
94 VFA Act. 1. Melléklet. 6-13. pont. 
95 VFA Act. 1. Melléklet. 7. a)-al). 
96 Többek mellett a fejlesztőcsapat, tulajdonosok, tanácsadók és más meghatározott személyek. 
97 Az elérni kívánt tőke maximális összege. 
98 Az a minimálisan összegyűjtött tőkeösszeg, amely szerint a közösségi forrásgyűjtés sikeresnek tekinthető. 
99 Egy fél által kezdeményezett tranzakció lebonyolításához a rendszerhasználók többségének hozzá kell 

járulnia. 
100 Dos Santos, Renato P. Swan, Melanie: PoW, PoS, & Hybrid protocols: A Matter of Complexity? 

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1805/1805.08674.pdf (2020.11.19.) 
101 VFA Act. 1. Melléklet. 2. a)-d). 

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1805/1805.08674.pdf
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megfelelő whitepaper megléte esetén is csak az ilyen szolgáltatás nyújtására engedéllyel 

rendelkező szolgáltató lesz jogosult.102 

5.1.2. Reklámok 

Máltán a pre-ICO szakaszhoz kapcsolódó hirdetések, az elsődleges nyilvános 

érmekibocsátással összefüggő ajánlattétellel vagy a kriptotőzsdei kereskedésük 

népszerűsítésével összefüggésben kerülnek szabályozásra. Ugyanakkor a hirdetések 

szabályozás meglehetősen szűkszavú és alapvetően három elvárást támaszt a kibocsátókkal 

szemben. Egyrészt követelmény a hirdetések egyértelműsége, pontossága, kiegészülve azzal, 

hogy azok nem lehetnek megtévesztők. Másrészt a hirdetéseknek tartalmazniuk kell egy a 

whitepaper közzétételéről és annak megismerési lehetőségeiről szóló tájékoztatást. Végül a 

hirdetésekben megjelenő információk és a whitepaperek tartalma között biztosítani kell az 

összeegyeztethetőséget103. 

5.2. Észtország 

5.2.1. Prospektus tájékoztató 

Az Észt jogalkotás, a pre-ICO szakaszban a tájékoztatási kötelezettséget a nemzeti 

jogszabályok alapján alakítja ki. Az Észt Tőkepiaci törvény a kibocsátási tájékoztatóval annak 

alaki és tartalmi elemeivel szemben elsősorban általános elvárások fogalmaz, mint például a 

teljesség, az átláthatóság, a közérthetőség és az objektív információ nyújtás104. A kibocsátói 

tájékoztatóval szembeni nyelvi előírások az észt vagy angol nyelv használatában kimerülnek, 

amelyek közötti eltérés esetén az észt nyelv lesz irányadó, annyi kiegészítéssel, hogy a nem 

belföldi székhelyű kibocsátó esetén kötelező az angol nyelv használata105. 

A tájékoztató maga állhat egy vagy több különálló dokumentumból, de lényeges, hogy 

tartalmaznia kell két okmányt és egy összefoglalót. A két okmány közül az egyik a 

kibocsátóról, míg a másik az kibocsátásra kerülő értékpapírokról szolgáltat információkat. 

Az összefoglaló funkciója kettős, egyrészt egy rövid áttekintés nyújtása az érintett 

értékpapírok fő jellemzőiről oly módon, hogy a hasonló értékpapírok összehasonlítása 

biztosítva legyen. Másrészt figyelmezteti a befektetőket, hogy az összefoglaló nem 

alapozhatja meg a végleges befektetői döntés meghozatalát, ahhoz szükséges a teljes 

dokumentum megismerése106. 

                                                 
102 VFA Act. V. rész. 14. 
103 VFA Act. Part II. 6. (1)-(2). 
104 Väärtpaberituru seadus 141§ (1). 
105 Väärtpaberituru seadus § 32. (1)-(3). 
106 Väärtpaberituru seadus 141§ (1)-(3) 
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Az ajánlatokkal és az értékpapírokkal kapcsolatos fő információk ex lege meghatározásra 

kerülnek, így a kibocsátó, a garantőr és a pénzügyi helyzet főbb jellemzői, a befektetéssel 

kapcsolatos kockázat rövid leírása és a befektetés főbb jellemzői, beleértve az értékpapírok 

által megtestesített jogokat, az ajánlattétel általános feltételei, a befektetőket terhelő költségek, 

a kereskedés részletei, valamint a kibocsátás oka és a bevétel felhasználása107. 

Releváns, hogy kibocsátási tájékoztatót még a kibocsátás előtt egy belföldi székhelyű 

kibocsátónak az EFSA-nál regisztrálnia kell. Ha a kibocsátó nem belföldi, akkor és az EFSA-

regisztráción kívül, az Európai Értékpapír-piaci Hatóság felé is be kell jelenteni a kibocsátási 

szándékát108. A tájékoztató elbírálási ideje főszabály szerint 10 munkanap, de az EFSA-nak 

lehetősége van, 20 munkanapra meghosszabbítania, az olyan új piaci szereplők esetén, akik 

még nem kereskedtek a szabályozott értékpapír piacon és korábban nem kezdeményeztek 

nyilvános kibocsátást109.  

Az EFSA megtagadhatja a tájékoztató nyilvántartásba vételét akkor, ha az ajánlat feltételei 

ellentétesek a hatályos jogszabályokkal, a tájékoztató jelentős mértékben nem felel meg a 

jogszabályokban előírt követelményeknek, vagy a kibocsátó nem bocsátja rendelkezésre 

jogszabályokban előírt releváns dokumentumokat vagy a dokumentumok ellentmondásosnak 

bizonyulnak.110. 

A tájékoztató érvényességi ideje 12 hónap111, de ez csak akkor van így, ha a tájékoztatóban 

szereplő információk naprakészek. A naprakészség követelménye úgy biztosítható, hogy 

tájékoztatóban feltüntetett adatok módosítását a tájékoztató nyilvántartásba vételét követően, 

de még a kibocsátás előtt el kell végezni és azt az EFSA-nak is jóvá kell hagynia.112 Ide 

kapcsolódik még az a garanciális rendelkezés, hogy ha a változások az ajánlattételi árat 

érintik, akkor a kibocsátót, a befektetők kérelme alapján visszavásárlási kötelezettség 

terheli113. Az EFSA felügyelet körében betöltött hangsúlyos szerepét tükrözi, hogy 

jogszabálysértés észlelése és a kibocsátói tájékoztatóban foglaltak megsértése esetén a 

kibocsátási folyamat felfüggesztését is elrendelheti114. 

                                                 
107 Väärtpaberituru seadus 141§ (32) 2)-5). 
108 Väärtpaberituru seadus 16 § (1)-(4). 
109 Väärtpaberituru seadus 20. § (1)-(2). 
110 Väärtpaberituru seadus § 21. 1)-3) 
111 Väärtpaberituru seadus 143§ (1). 
112 Väärtpaberituru seadus 23 § (1)-(4). 
113 Väärtpaberituru seadus 35 § (1)-(3). 
114 Väärtpaberituru seadus 36 § (1)-(6). 
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5.2.2. Advertising Act (AA) 

A legkritikusabb és egyben legjelentősebb szerepe a hirdetéseknek a pre-ICO szakaszban 

található. Ennek oka az, hogy ezen a ponton van a legnagyobb relevanciája a sok potenciális 

befektetőt és egyéb résztvevőt is felölelő célközönség elérésének. Ez a tömeg lesz az, 

amelyből az ICO kibocsátó első ízben „meríteni tud”, amely által a forrásbevonás is 

elvégezhető lesz. Ezért egyrészt, a reklámokkal szemben, a jogalkotó néhány általános 

követelményt állít fel. Ilyen például, hogy a célközönség számára a hirdetésekben csak olyan 

kifejezéseket, hívószavakat lehet használni, amelyek egyértelmű és átlátható módon, egyben 

valósághűen mutatják be az adott ICO-t és/ vagy a kibocsátó által kínált szolgáltatást115. 

A jogszabály a reklámozási/hirdetési tevékenység alapkövetelményei körében számos 

további kritériumot állít fel, amelyeknek minden ICO-nak hiánytalanul meg kell felelnie. A 

követelmények közé tartozik például, hogy a reklám közvetlenül nem tartalmazhat, illetve 

közvetett módon sem utalhat arra, hogy az általa kínált áruk vagy szolgáltatások különleges 

tulajdonságokkal rendelkeznek, akkor, ha ezek a tulajdonságok más, hasonló típusú árura 

vagy szolgáltatásra is jellemzőek116. Egy további ide kapcsolódó példa, hogy tilos a 

félrevezető, megtévesztő információkat tartalmazó ICO reklámok elhelyezése, amelyek 

alkalmasak arra, hogy a befektetők gazdasági döntéseit befolyásolják117. 

Az ICO-val kapcsolatos hirdetésekben megjelenített tartalom korlátozott. A korlátozás 

főként a kibocsátó és a közreműködők adataira, az ICO-részvétel feltételeire és a kibocsátott 

token jellemzőire118 korlátozódik, vagyis főleg informatív tartalom közlése jogszerű. Ide 

kapcsolódóan érdemes megemlíteni, hogy a kibocsátási tájékoztatóról is készíthetők 

különböző reklámanyagok, brosúrák, azonban ezekben csak a tájékoztatóban található 

információkat tartalmazhatja, és csak a Felügyelet jóváhagyása után, tehető közzé119. 

Láthatjuk, hogy a jogalkotó főleg a reklámok tartalmi elvárásaival szemben támaszt szigorúbb 

követelményeket. 

5.3. Liechtenstein 

5.3.1. Kvázi whitepaper  

A Liechtensteini szabályozás a pre-ICO szakaszban a kibocsátót terhelő tájékoztatás 

körében, az alapvető információk, illetve a kibocsátási tájékoztatók kifejezéssekkel operál. Ha 

                                                 
115 Reklaamiseadus 3. § (4) 11) https://www.riigiteataja.ee/akt/109012018007 
116 Reklaamiseadus 3. § (4) 16) https://www.riigiteataja.ee/akt/109012018007 
117 Reklaamiseadus 4. § (1). https://www.riigiteataja.ee/akt/109012018007 
118 Reklaamiseadus 29. § (3). https://www.riigiteataja.ee/akt/109012018007  
119 Väärtpaberituru seadus 31 § (3)-(7). 

https://www.riigiteataja.ee/akt/109012018007
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tartalmi szempontból vizsgálat alá vonjuk a két eltérő tájékoztató dokumentumot, akkor 

láthatjuk, hogy a tokenek kibocsátásáról szóló tájékoztató áll legközelebb a whitepaperekhez, 

lévén ez egy a legfontosabb információkra fókuszáló rövid összefoglaló, ami legalább a 

következő információkat tartalmazza a tokenek kibocsátójára és a tokenekre vonatkozó 

információkat, az alkalmazott TT-rendszer bemutatását, a kibocsátási időszakot, a kibocsátás 

pénznemét és végül a célpiac ismertetését. Természetesen lehetőség van arra, hogy az FMA 

szükség esetén további információkat is kérjen120, de még ez esetben is egy áttekintésnek 

tekinthető, szemben az alapvető információkkal, amely egy széleskörű és átfogó befektető 

tájékoztatást nyújt. 

5.3.2. Alapvető információk 

Az alapvető információk körében, a kibocsátónak minden, a kibocsátással összefüggő 

információt meg kell adnia a befektetőknek, mindezt a pre-ICO szakaszban. A részletes 

tartalmi elvárásokon túlmutatóan, a tokenkibocsátás előtt a tájékoztatókkal szemben három 

általános elvárás fogalmazódik meg. Az alapvető információkat a jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelően kell elkészíteni, azokat könnyen hozzáférhető módon kell 

megjeleníteni, végül azt az FMA-nak be kell jelenteni121. 

Lehetőség van azonban ezeknek az univerzális elvárásoknak való részbeni megfelelés, 

amely a tájékoztatási kötelezettség preferenciális esetköreként kezelhető, de még ez esetben 

sem mentesül a kibocsátó a felügyeleti szerv irányába történő bejelentési kötelezettsége alól, a 

„kibúvás” nem lehetséges. A tájékoztatási kötelezettség preferenciális esetkörébe tartozik az, 

ha az összes befektetői oldalon elhelyezkedő résztvevő bizonyíthatóan kijelenti, hogy lemond 

az alapvető információ tájékoztatásról, ha a kibocsátás 150-nél kevesebb felhasználót érint, a 

kibocsátási összeg az 5.000.000 frankot vagy azzal egyenértékű valutát nem haladja meg vagy 

más jogszabály alapján, a kibocsátó korábban már eleget tett tájékoztatási kötelezettségének. 

A feltételek diszkonjunktívak, vagyis bármelyik teljesülése esetén a kibocsátó élhet az 

kedvezőbb tájékoztatási kötelezettség teljesítésével122. 

A jogalkotó a jövőbeli, ugyanazon TT szolgáltató által kezdeményezett kibocsátásokat 

szintén kedvezőbb feltételek teljesítése elé állítja, hiszen ekkor nincs szükség további alapvető 

információk közzétételére, akkor, ha azokat korábban már közzétették és a kibocsátó vagy az 

alapinformációk elkészítéséért felelős személy írásban jóváhagyta annak felhasználását. 

Viszont azt látnunk kell a jövőbeli kibocsátásokkal kapcsolatban, hogy ha a befektetők, 

                                                 
120 TVTV Art. 7. 1)-2). 
121 TVTG Art. 30. 
122 TVTG Art. 31. 1) a)-d). 
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visszaélések áldozatai lesznek és ezáltal káruk keletkezik akkor azért felelősséggel fognak 

tartozni a kibocsátó vagy az alapvető formációk elkészítéséért felelős személyek123. 

A jogszabály, az alapvető információk kötelezően tartalmi elemeit tételesen felsorolja. Ide 

alapvetően olyan információk tartoznak, amelyek kibocsátandó tokenekről és a hozzájuk 

kapcsolódó jogokról szólnak, de az alkalmazott TT rendszer bemutatásra kerül kiegészülve a 

token kibocsátás alapjául szolgáló jogügylet céljával és jellemzésével. A token vásárlás és 

átruházás feltételei, valamint az ehhez kapcsolódó kockázatok rögzítése garanciális elvárás. A 

kibocsátásra kerülő tokenek által megtestesített jogokat, azok tényleges érvényesülését pedig 

körül bástyázza az a rendelkezés, amely szükséges egy regisztrált validátor igazolása a 

tokenek által megtestesített jogok fennállásáról, azoknak az alapvető információkban 

rögzítettek szerinti érvényesíthetőségéről. Az alapvető információknak végül egy 

összefoglalót is kell tartalmaznia, amely figyelmezteti a befektetőket arról, hogy az 

összefoglaló csak egy áttekintést nyújt, a befektetőknek a teljes dokumentumot meg kell 

ismerniük a vásárlás előtt és fel kell tüntetni az alapvető információk tartalmi megfeleléséért 

felelősséggel tartozó személyeket.124 

Az alapvető információk elkészítése egyébiránt lehetséges mind egy egységes szerkezetbe 

vagy több különálló dokumentumba foglalva125. A nyelvi követelmények a német és angol 

nyelv kötelező alkalmazását írják elő126. Végül lényeges még a naprakészség követelménye, 

amely szerint, ha az első közzétételét követően az alapvető információkban közölt adatokban 

változás következik be, akkor az alapvető információkban haladéktalanul módosítani, szükség 

esetén kiegészíteni kell.127 

6. Konklúzió 

Az ICO különböző létszakaszaihoz – pre-ICO, ICO, after party – eltérő jogosultságok és 

kötelezettségek tapadnak. Látható, hogy a vizsgálódás alá vont három kripto 

fellegvárországban az ICO előtti időszakban, lényegében egy szabályozási séma mentén épül 

fel a blokklánc-vállalkozások regulációja. A modellszabályozásban, a kibocsátókkal szemben 

elsősorban elvi követelmények fogalmazódnak meg, mint például a gondos üzletvitel (due 

diligence), a transzparens működés biztosítása, a befektetői érdekek megfelelő védelme. 

                                                 
123 TVTG Art. 31. 2) a)-b). 
124 TVTG Art. 33. 1)-6). 
125 TVTG Art. 32. 2). 
126 TVTG Art. 32. 1)-4). 
127 TVTG Art. 34. 1)-3). 
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A kripto szektor működését átható alapelvek rögzítését követően, a szolgáltatók 

nyilvántartásba vételét érintő részletszabályok burjánzása a jellemző. A szigorú, valamint a 

különböző tárgyi és alanyi elvárásokat előíró regisztrációs elvárások, következetes 

alkalmazásának a célja, a szolgáltatók kvázi előszűrése, ezáltal mérsékelve a fantom cégek 

piaci tevékenységét. 

A felügyeleti szerveket érintő jogi szabályozás alapvetően, mindegyik országban a 

felügyeleti jogkör pontos meghatározására és az erős beavatkozási eszközök biztosítására 

fókuszál. Azonban a három ország között a felügyleti szervek vonatkozásában egy lényeges 

eltérés tapasztalható, mégpedig az, hogy egyedül Máltán került felállításra egy kifejezetten a 

kripto-szektor felett őrködő felügyeleti szerv. Ezzel szemben a másik két országban az 

általános pénzügyi piacok felett őrködő felügyeleti szervek töltik be ugyan ezt a funkciót. 

Véleményem szerint, önmagában az a tény, hogy egy speciális vagy az általános pénzügyi 

piacok felügyeletét ellátó szerv végzi a kripto szektor feletti őrködést, a felügyeleti 

tevékenység minőségét nem érinti, ellenben annak hatékonyságát. 

Végül a kibocsátási folyamatot megelőző szakaszban, a befektetői érdekeket védő 

rendelkezések, a három kripto fellegvárországban két pontban csúcsosodnak ki. Egyrészt a 

kibocsátási tájékoztatók vonatkozásában, az adott ország, nemzeti tőkepiaci jogszabályai, 

illetve a mindenkor hatályos EU normák lesznek a mérvadók. A whitepaperek esetében, pedig 

döntően speciális rendelkezések fognak érvényesülni. Másrészt, az ICO-val kapcsolatos 

reklámtevékenységeket érintő szabályozás közös jellemzője az lesz, hogy tilalmazott az 

összehasonlító reklámok készítése, akárcsak a megtévesztő reklámok alkalmazása, valamint a 

kreatív tartalmakat érintő igen szigorú korlátozás, az reklámszövegekkel szemben támasztott 

tartalmi követelmény, hogy azok kizárólag szabatos és formális információközlésre 

szorítkozhatnak. 
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Béldi-Turányi Noémi Tímea*: Bitcoin polgári jogi megítélése, és szabályozásának 

törekvései 

Absztrakt 

A Blokklánc technológia által alkalmazott Bitcoin rendszer biztonságos működésének 

garantálása napjaink egyik legmeghatározóbb, valamint az internet szinte korlátozhatatlan 

volta miatt az egyik legnagyobb kihívást jelentő feladata. A téma komplexitásából adódóan 

számos tudományos területen (közgazdaságtan, informatika) keresztül vizsgálható 

alaposabban, azonban tanulmányomban csak a jogi oldaláról közelítem meg, azon belül is 

elsődlegesen a Bitcoin polgári jogi megítélésével foglalkozom.  

Kutatásom témájának aktualitását jelzi az, hogy a kriptovalutákra vonatkozó egyes európai 

szintű szabályozás már évek óta visszatérő gondolat az uniós intézmények falain belül. Ennek 

eredményeként 2018-ban elfogadásra került a Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni 

küzdelemről szóló uniós irányelv módosítása. Az irányelv módosításának céljai között 

szerepelt annak megakadályozása, hogy a Blokklánc technológia által biztosított anonim 

felületet illegális tevékenységek megvalósítására használják fel.  

Tanulmányomban először a Bitcoin rövid ismertetésére kerül sor, a fogalom 

meghatározáson túlmenően kitérek a virtuális fizetési eszköz által biztosított előnyökre, 

valamint arra, hogy milyen jogcímeken keresztül kerülhet legálisan a birtokunkban. Ezt 

követően a Blokklánc technológiát kívánom górcső alá venni, és az egyes sajátos 

tulajdonságain keresztül igyekszem bemutatni annak bonyolult működését. Végül a Bitcoin 

jogi megítélésének tanulmányozására kerül sor oly módon, hogy sorra veszem az egyes 

polgári jogi jogintézményeket és megvizsgálom a Bitcoinnal egyező és eltérő tulajdonságaik 

alapján.  

Kulcsszavak: kriptovaluta, blokklánc, bitcoin, polgári jogi szabályozás 

1. Bitcoin áttekintése 

1.1. A Bitcoin fogalma 

A Bitcoin egy konvertálható, decentralizált virtuális fizetőeszköz, melynek újdonságát az 

adja, hogy a korábbi elektronikus pénzeszközökkel szemben a Bitcoin tranzakciók 

engedélyezése peer-to-peer technológiával történik, ebből kifolyólag nincs szükség egy 

                                                 
* Dr. Béldi-Turányi Noémi Tímea, PhD hallgató, Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi 
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központi kibocsátó szervre.1 A Bitcoin (BTC) tulajdonképpen egy egységnyi fizetőeszköz 

jelölésére szolgál.2 

A Bitcoin szabadon konvertálható törvényes fizetőeszközzé, illetve törvényes fizetőeszköz 

is „átváltható” Bitcoinná, mely jelentős újdonsággal bír a legtöbb virtuális valutához képest, 

például egy számítógépes szerepjáték által megkeresett virtuális pénz nem konvertálható 

törvényes fizetőeszközzé.3 

1.2. Bitcoin előnyei 

A Bitcoin használata mellett számos pozitív indokot lehetne említeni, mint például azt, 

hogy az ilyen módon igénybe vett tranzakciók lényegesen gyorsabbak, mint más elektronikus 

átutalások,4 valamint a tranzakciók költsége elhanyagolható mértékű. Emellett előnyként (más 

szempontból hátrányként) szolgál a központi kibocsátó szerv hiánya, mely önkényes módon 

szabályozhatná a tranzakciókat ezáltal korlátozva a szabad használatot. A rendszer 

átláthatóságát biztosítja a decentralizáltság és az anonimitás,5 ugyanis az elosztott 

adatbázisnak köszönhetően a tranzakciók küldőinek és fogadóinak nyilvános kulcsa egyaránt 

bárki számára szabadon elérhető.6 

1.3. Hogyan juthatunk Bitcoinhoz? 

A Bitcoinhoz jelenleg három féle jogcímen lehet hozzájutni. A legegyszerűbb módon 

adásvétel formájában. Tehát, ha meghatározott devizaárfolyamon megvásároljuk (erre a célra 

kiváló lehetőséget biztosít a tőzsde, azonban érdemes körültekintően eljárni a vásárlás során, 

tekintettel arra, hogy az árfolyama folyamatosan változik), vagy erre a célra létrehozott ATM-

en keresztül. 

A második módszer, a csereeszközként történő megszerzés, tehát ha valamilyen általunk 

nyújtott termékért vagy szolgáltatásért cserébe ellenértékként Bitcoint fogadunk el, az 

elfogadás feltételeiről, illetve az ár-érték arányról a felek szabadon dönthetnek. 

A Bitcoin szerzés harmadik – és egyben legkomplikáltabb - módja az úgynevezett 

„bányászat”, amikor is a rendszer bizonyos felhasználói a tranzakciók blokkokba rendezésére 

bonyolult matematikai problémákat oldanak meg, miközben komoly számítógépes 

                                                 
1 Tüzes Marcell, 2012: Bitcoin – A pénz új formája, Infokommunikáció és jog, 4. szám, p. 155. 
2 Szathmáry Zoltán 2015: Az elektronikus pénz és a bitcoin biztosítása a büntetőeljárásban, Magyar jog és 

külföldi jogi szemle, 11. szám, pp. 639-647. 
3 Eszteri Dániel 2015: A World of Warcraft-tól a Bitcoin-ig: Az egyén, a gazdaság és a pénz helyzetének magán- 

és büntetőjogi elemzése a virtuális közösségekben, Doktori értekezés, Pécs, p. 50. 
4Szalbot Balázs: A Bitcoin működése, és jogi kihívásai https://advocatus.dlapiper.hu/?p=1881 (Letöltés dátuma: 

2021. március 01.) Az átutalás időtartama nagyjából 6-14 percet vesz igénybe. 
5 Az anonimitás más szemszögből szintén értékelhető hátrányként is. (Ld. a MNB álláspontjáról szóló 

fejezetében) 
6 Szalbot Balázs: A Bitcoin működése és jogi kihívásai i.m.  
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erőforrásokat használnak fel, amiért cserébe bizonyos mennyiségű Bitcoint kapnak, mintegy 

jutalomként. 

2. A Blokklánc működése, és sajátos tulajdonságai 

A működése kapcsán fontosnak tartom tisztázni, hogy két külön eszközről van szó a 

Bitcoinról, mint fizetésre használható virtuális pénzről, valamint a Blokkláncról, ami a 

technológiája, az alapja a Bitcoin működésének. Angyal Adrián IT biztonsági szakértő 

példáján keresztül: a két eszköz egymástól elválaszthatatlan kapcsolatban áll, mint egy sínpár, 

mely azért jött létre, hogy rajta keresztül a vonat eljusson A pontból B pontba.7 

2.1. Blokklánc 

A Blokklánc egy minden felhasználó számára szabadon hozzáférhető, nyilvános adatbázis, 

mely az összes eddig megvalósult tranzakciót tartalmazza és folyamatosan bővül az újabb 

tranzakciókkal,8 ezáltal nyilvántartja azt, hogy a jelenleg forgalomban lévő Bitcoinok 

pontosan mely címhez tartoznak.9 

A blokklánc elnevezés abból az elképzelésből származik, mely szerint a „blokk” az az 

egység, amelyben a még jóvá nem hagyott tranzakciókat gyűjtik össze, és ezeket a 

tranzakciókat új láncszemként fűzik hozzá a már meglévő blokklánchoz.10 A tranzakció 

blokklánc részévé válásának időtartama átlagosan 10-20 perc.11 

A blokklánc egyediségét az adja, hogy képes visszakövetni az összes tranzakcióját egészen 

a kriptovaluta generálásáig. A blokklánc megtekintéséhez és használatához azonban az 

átlagteljesítményű számítógépeknél jóval magasabb teljesítményű és programozási szintű 

számítógépre van szükség.12 

2.2. Peer-to-Peer fizetési rendszer, és a digitális aláírás 

A Bitcoin legnagyobb innovációja, hogy lehetővé teszi az elektronikus tranzakciók 

harmadik fél nélkül történő lebonyolítását, mely gyakorlatilag azt jelenti, hogy az érmék az 

interneten keresztül közvetlenül átutalhatókká válnak bankok vagy más pénzügyi 

intézmények közbenjárása nélkül.  

                                                 
7Szabó Edina: A bitcoin a jövő valutája? http://www.innoteka.hu/cikk/a_bitcoin_a_jovo_valutaja.1442.html 

(2021. 03. 01.) 
8 Bálint Péter – Lakatos Alexandra Anna, 2016: Paradigmaváltás a pénzmosás területén, avagy a bitcoin mint 

kriptopénz megjelenése, Infokommunikáció és jog, 65. szám p.24. 
9 A címek felett rendelkező személyek pontos, személyes adatai azonban ismeretlenek maradnak.  
10 Tüzes Marcell: Bitcoin – A pénz új formája i.m. p. 155. 
11 Az alábbi weboldalon, nyomon követhető, hogy a legutóbbi tranzakciók mennyi ideig várakoztak, hogy 

blokkba foglalják őket. http://bitcoinstat.org/ (2021. 03. 04.)  
12 A blokklánc adatbázis az alábbi weboldalon tekinthető meg böngészhető formában: http://blockchain.info és 

http://blockexplorer.com (2021. 03. 02.) 
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A rendszer alapját a digitális aláírások alkalmazása jelenti: minden tranzakciót egy olyan 

adatsorral „írunk alá,” amely kizárólag a Bitcoin tulajdonosától származhat. Az aláírás 

valódiságát és biztonságát az adja, hogy a tulajdonoson kívül senki más nem képes előállítani 

ezt az adatsort, mely az aszimmetrikus kódolási eljárás13 keretében jön létre.14 

2.3. Bányászat 

A Bitcoin bányászat (mining) elnevezés abból az elképzelésből származik, miszerint a 

kriptovaluták minden formája– köztük a Bitcoin is - egyfajta virtuális nyersanyag, amihez 

elsődleges úton virtuális bányászattal lehet hozzájutni.  

A bányászok feladata, hogy a számítógépek számítási tudását felhasználva - bonyolult 

matematikai problémák megoldásával - új „blokkokat” generáljanak a rendszerben, az 

elvégzett munkájukért cserébe pedig a rendszer előre kódolt mennyiségű jutalom 

Bitcoinokban részesíti őket, melyen felül még tranzakciós díjakat is kapnak.15 

Az érmék előállításáért járó jutalomrendszer úgy lett kialakítva, hogy a hozam fokozatosan 

csökkenjen. A Bitcoin létrehozása bányászattal épp úgy működik, mint amikor egy központi 

bank bankjegyek nyomtatásával új fizetőeszközt állít elő.  

A rendszer a jutalom mennyisége tekintetében úgy lett beállítva, hogy meghatározott 

mennyiségű Bitcoin létrehozását követően16 a bányászok által kapott jutalom a felére 

csökken. A 2009-es elindulás időpontjában egy blokk hozzáadásával 50 Bitcoinnal lett 

gazdagabb az előállító bányász, az első felezést követően (2012. novemberében) 25 

Bitcoin/blokk volt a jutalom mennyisége. A következő felezésre két évvel ezelőtt, 2016. 

júliusában került sor, amikor is a jutalom mennyisége 12.5 Bitcoinra csökkent. A statisztikai 

adatok alapján a következő felező nap várhatóan 2021-ben lesz. A kalkuláció alapján a 

bányászok várható jutalma exponenciálisan csökken, mind addig, amíg el nem érik az 

összesen 13.440.000 blokkot17 - összességében 21 millió Bitcoin lesz forgalomban – melynek 

következtében a bányászok rendszer által fizetett jutalma megszűnik, és kizárólag a 

tranzakciós díjakból származó bevételek maradnak.18 

                                                 
13 Az aszimmetrikus kódolás során két összefüggő kulcsot használunk: egy titkos és egy nyilvános kulcsot. A 

nyilvános kulcsot bárki láthatja, a feladó a tranzakciót a címzett nyilvános kulcsával kódolja le, amit kizárólag a 

címzett nyilvános kulcsához tartozó titkos kulccsal lehet megnyitni.   
14https://bitcoin.hu/bitcoin-biztonsag-digitalis-alairasok/ (2021. 02. 18.) 
15 Tüzes Marcell: Bitcoin – A pénz új formája i.m. p. 156. 
16 Egészen pontosan 210 ezer hozzáadott új blokkot követően. 
17 Előreláthatólag ez az esemény 2140-ben fog bekövetkezni. 
18 Nakamoto Satoshi: Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash Systemhttps://bitcoin.org/bitcoin.pdf (2021. 02. 

18.) 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
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Az újonnan létrejövő Bitcoinok tulajdonképpen a bányászok közreműködésével kerülnek 

be a körforgásba, ennek ellenére kibocsátónak semmiképp sem nevezhetjük őket, ugyanis ők 

csupán a rendszer fenntartását biztosítják, az irányításban nem vesznek részt. 

2.4. Double spending problem 

A digitális pénzügyi rendszerek egyik legnagyobb kihívását jelentette az, hogy ne történjen 

meg ugyan annak a virtuális valutának a többszöri elköltése, melyet a gyakorlatban double 

spending problem-nek hívunk. 

A probléma tulajdonképpen abból adódik, hogy míg a fizikai formában létező valuták egy 

adott időpontban kizárólag egy személy tulajdonában állhatnak, addig a digitális javak 

korlátlan mennyiségben sokszorosíthatóak, így számtalan az eredeti példánnyal teljesen 

megegyező példány keletkezhet, melyekről lehetetlen megállapítani, hogy eredeti, vagy 

másolat.19 

A Bitcoin rendszer számára tehát annak érdekében, hogy tartósan fennmaradjon, és 

stabilan ellenálljon az esetleges támadásoknak egy olyan forradalmi megoldást kellett 

megalkotnia, mellyel elháríthatóvá válik a kétszeres elköltés lehetősége.  

Ezt a problémát úgy sikerült kiküszöbölni, hogy a rendszerben egy adott érmére 

vonatkozóan kizárólag az időben legelső tranzakciót fogadják el érvényesen, és az utána 

következő összes többi tranzakció már érvénytelennek minősül. Ez a folyamat azonban 

kizárólag úgy valósulhat meg, ha minden egyes tranzakció nyilvános, és bárki számára 

megtekinthető.20 

2.5. Használata 

A rendszer széleskörű használatához szükség van a Bitcoin hivatalos honlapján 

megtalálható21 ingyenes szoftver letöltésére.22 A továbbiakban ezen a nyílt forráskódú 

programon keresztül érhetjük el a virtuális pénztárcánkat, (mely egy wallet.dat fájl néven 

fogja tárolni a titkos kulcshoz tartozó kódot) ez által nyílik lehetőségünk a tranzakciók 

lebonyolítására.23 

2.6. A rendszer biztonságának garantálása 

A rendelkezésre álló Bitcoinok számára kulcsfontosságú kérdés a védelem garantálása, 

ugyanis bármikor előfordulhat az, hogy a számítógépen (vagy más elektronikai eszközön) 

                                                 
19 Tüzes Marcell: Bitcoin – A pénz új formája i.m. p. 156. 
20 Nakamoto Satoshi: Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System i.m.  
21 http://bitcoin.org/en/ (2021. 02. 19.) 
22 A szoftvert a félreértések elkerülése végett a találékony programozók szintén Bitcoinnak neveztek el.  
23 Wallet.dat fájl tartalmazza a nyilvános és titkos kulcspár közül a titkos kulcshoz tartozó kódot, mellyel a küldő 

fél a tranzakciót digitális aláírásával hitelesíti. 
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tárolt fájlt véletlenül letöröljük, vagy hackertámadás útján ellopják tőlünk, és mivel egy 

decentralizált rendszerről van szó, ezért nem áll rendelkezésünkre egy konkrét központi szerv, 

akihez ilyen esetekben fordulhatnánk. 

Jelen esetben a legfontosabb biztonsági alapelvet a decentralizált hálózati rendszer adja, 

mely a védelem kialakításának felelősségét a végső felhasználóra helyezi. A bányászok 

feladata arra felügyelni, hogy a tranzakcióval érintett Bitcoinokat a megfelelő címzettek 

kapják. A hitelesítési eljárás során a tranzakciót hozzá adják az adott blokkhoz, ezt követően a 

blokkot hozzáfűzi a már meglévő blokklánchoz.  

A blokklánc sajátosságának köszönhetően egyfajta nyilvános adatbázisként funkcionál, így 

az összes lezajlott tranzakció szabadon (néhány kattintás útján) ellenőrizhető, visszakövethető 

és lekérdezhető. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az összes Bitcoin felhasználó 

számítógépén megtalálható a Főkönyv, mely a világ összes Bitcoin tranzakcióját tartalmazza, 

ezáltal mindenfajta csalás kizárható.24 

A meggondolatlan fájl törlés elkerülése érdekében célszerű biztonsági másolatot készíteni 

a wallet.dat fájlról, míg a hackertámadás által elkövetett lopás megakadályozása céljából 

tanácsosabb minél biztonságosabb tűzfalat használni, és a wallet.dat fájlt titkosítani.25 

2.7. Blokklánc egyéb felhasználási lehetőségei  

A Blokklánc egyedülálló technológiájának köszönhetően számos további lehetőségeket 

hordoz magában. A technika alkalmazásával akár létrehozhatunk úgynevezett „okos 

szerződéseket” (smart contract), melyek lehetővé teszik hiteles tranzakciók végrehajtását 

harmadik fél közreműködése nélkül. A blokklánc segítségével pedig ezek a tranzakciók 

nyomon követhetőkké és visszafordíthatatlanokká válnak.26 A smart contract lehetővé tenné 

egy gépjármű életútjának dokumentálását az autó gyártásától kezdve, a különböző 

tulajdonosváltásokon, javításokon át, egészen annak bontásáig, így a Blokklánc 

technológiával egy hiteles és folyamatos könyvelés történne, melynek segítségével a 

használtautó vásárlás sokkal biztonságosabbá válhatna. 

A technológia alkalmazásával a publikus állami vagy magánszereplők által használt 

adatbázisok megreformálására is lehetőség nyílna. Ilyen jelenleg központosított és centrálisan 

                                                 
24  Andreas M. Antopoulos 2014: Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Crypto-Currencies, O’Reilly Media, p. 

29. 
25 Eszteri Dániel: Doktori értekezés i.m.  
26 Szabó Nick (számítógépes tudós és kriptográfus) volt az ötlet eredeti feltalálója, 1996-ban. Elképzelésében 

meghatározta a „smart contract”-ok működési alapelveit, de abban az időben sajnos nem volt megfelelő 

környezet a megvalósításához. A Blockchain technológia megjelenése azonban kiváló lehetőséget adhat elmélete 

kivitelezésére. (http://bertazsolt.com/mi-az-az-okos-szerzodes-smart-contract/)  

(2021. 02. 22.) 
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vezérelt, akár hackertámadás útján hamisítható rendszerek: a cégjogi adatokat, ingatlan 

nyilvántartási adatokat (stb.) rögzítő adatbázisok.27 A blokklánc alkalmazásával ezek az 

adatok sokkal megbízhatóbbak és technológiailag egyszerűbbek volnának, valamint 

fenntartásuk is jóval kedvezőbb lenne. 

További alternatíva lehetne még a szavazórendszerek új alapokra helyezése és 

működtetése. Az innováció ebben az esetben is a pénztárca kímélő fenntarthatósága lenne, 

valamint a technika kétségkívül biztosítaná a titkos, és letagadhatatlan szavazást.28 

A Blokklánc technológia tehát sokkal több lehetőséget hordoz magában a Bitcoin 

tranzakciók működtetésén túlmenően, valamint az általa alkalmazott tranzakciók során sokkal 

kevesebb energiát és pénzbefektetést igényel, mint a jelenleg használt központi rendszereink. 

3. Bitcoin jogi megítélése Magyarországon 

Az új technológia természetesen Magyarországra is megérkezett és kétségkívül 

megállapítható, hogy egyre nagyobb érdeklődés irányul a kriptovaluták, így a Bitcoin 

rendszer működésére és használatára vonatkozóan. 

3.1. Bitcoin magyarországi fejlődése 

Az első jelentős lépésnek számított 2014-ben az első Bitcoin ATM üzembe helyezése a 

budapesti Anker Klubban. A Bitcoin automata segítségével mindenki számára lehetőség nyílt 

arra, hogy forintért vásároljon Bitcoint, vagy épp ellenkezőleg a meglévő Bitcoinjait adja el 

forintért.29 Az ezt követő időszakban jelentősen megnövekedett a magyarországi Bitcoin 

elfogadóhelyek száma, manapság pedig a számítástechnikai cégek mellett szálláshelyek, 

éttermek, és bárok is megtalálhatóak a listában.30 

Napjainkban pedig a főváros több pontján és vidéken is megjelentek Bitcoin automaták, 

illetve az online váltóhelyek száma is jelentősen megszaporodott.  

2016 februárjától a Budapest Taxi szolgáltatása igénybevételekor Bitcoin fizetési 

lehetőséget biztosít utasai számára, mely az országban elsőként elindított kezdeményezésnek 

minősül. Ennek köszönhetően egyre több magyar állampolgár használja fizetőeszközként, 

ezáltal a hazai jogi szabályozás megalkotása egyre inkább sürgősebbé vált. 

                                                 
27 Berta Zsolt: Mire jó a blockchain technológia? http://bertazsolt.com/mire-jo-blockchain-technologia/ 

(2021. 02. 24.) 
28 Szabó Edina: A bitcoin a jövő valutája? i.m. 
29 https://bitcoin.hu/az-elso-bitcoin-atm-budapesten (2021. 03. 01.) 
30 https://www.bitcoinbazis.hu/budapesti-bitcoin-elfogadohelyek/ (2021. 03. 01.) 
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3.2. MNB álláspontja 

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) először a Budapesti Taxi társaság bejelentését követően 

tette közzé első Bitcoinra vonatkozó sajtóközleményét, melyben a lehetséges veszélyekre 

hívta fel a figyelmet. 

A jegybank azt írta, hogy az egyes fizetésre használható virtuális eszközök (így különösen 

a Bitcoin) sokkal kockázatosabbak, mint a felhasználók által már jól ismert elektronikus 

fizetési megoldások, mint a bankkártya vagy az elektronikus pénz. Nincs ugyanis 

kibocsátójuk, nem tartoznak egyetlen ország hatóságának, jegybankjának felügyelete alá, 

nincsenek megfelelő felelősségi, garanciális, kárviselési szabályok. Az MNB által kiadott 

sajtóközlemény nem titkolt célja volt, felhívni a figyelmet a Bitcoin kapcsán felmerülő 

kockázatokra. 

3.2.1. Hatósági felügyelet hiánya és a volatilitás 

A Bitcoin esetében nem léteznek szabályozott keretek között működő kibocsátó és 

közvetítő intézmények, ennek köszönhetően az MNB felügyeleti hatáskörén kívül esnek. 

Abban az esetben, ha a Bitcoin használata során bármilyen probléma merülne fel, a fogyasztó 

egyetlen hatósághoz sem tudna jogszerűen fordulni, aki fellépne az érdekében, és megvédené 

az esetleges jogsértésektől. Továbbá a fizetésre használható virtuális eszköz értéke különösen 

változékony, a drasztikus árfolyam-ingadozásokért (melyet volatilitásnak hívunk) pedig 

konkrét kibocsátó hiányában egyetlen intézmény sem vállal felelősséget.31 

3.2.2. Felelősségi, és kárviselési szabályok hiánya 

A Bitcoin és más fizetésre használható virtuális eszközök olyan decentralizált rendszerben 

működnek, amelyben a tranzakciók lebonyolítása a rendszer felhasználói által közösen 

biztosított erőforrások igénybevételével történik. Hogyha egy ilyen rendszerben probléma 

adódik akár a tranzakciók lebonyolítása során, vagy akár a rendszer valamelyik tagjának 

szándékos visszaélése miatt, a virtuális fizetésre használható eszközök tulajdonosai számára 

egyetlen intézmény sem téríti meg az ügyfelek kárát, továbbá semmilyen intézmény sem 

vállal felelősséget a felhasználók virtuális eszközökben elhelyezett pénzéért.32 

                                                 
31 MNB Sajtóközleménye, 2016.  

https://www.mnb.hu/archivum/Felugyelet/root/fooldal/topmenu/sajto/sajtokozlemenyek/bitcoin_kozl (2021. 03. 

02.) 
32 MNB Sajtóközleménye i.m. 
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Az említettekre tekintettel az MNB ezúton is felhívta a fogyasztók figyelmét, hogy 

legyenek rendkívül körültekintőek, és fokozott óvatossággal járjanak el, mielőtt kriptovaluta 

eszközöket használnak.33 

4. Bitcoin jogi szabályozásának kihívásai 

A „fizetésre használható virtuális fizetési eszközök” tekintetében mind a mai napig nem 

született átfogó jogi szabályozás hazánkban, azonban az MNB állásfoglalása, valamint a 

2019. évi CXIX. törvény34 alapján arra lehet következtetni, hogy a végső szabályozással 

kapcsolatban a jegybank az elektronikus/virtuális pénz fogalmának kiterjesztése mellett teszi 

le voksát. 

A Bitcoin használata egyre szélesebb körben válik elterjedté – mind hazai, mind 

nemzetközi tekintetben, - ezért a megfelelő jogi szabályozás kialakítása a későbbiekben 

elengedhetetlennek bizonyul. Mindenekelőtt kulcsfontosságú szempont a kriptovaluták 

valamely jogi kategóriába történő besorolása. 

4.1. A Bitcoin mint dolog, pénz, vagy értékpapír? 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 5:14. (2) § 

szerint dolog olyan birtokba vehető testi tárgy, mely tulajdonjog tárgya lehet. A virtuális 

pénzek azonban nem rendelkeznek térbeli körülhatároltsággal, sem fizikai megnyilvánulással. 

Mivel a magyar jogrendszer nem ismeri el az immateriális, testetlen tárgyakat dologként, 

ezért a Bitcoin nem dolog, így voltaképpen tulajdonjog tárgya sem lehet. 

A dologra vonatkozó szabályok következő bekezdésében a Ptk. kimondja, hogy a dologra 

vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni a pénzre, és az értékpapírokra.  

A Bitcoin azért nem tekinthető pénznek, vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek 

minősülő elektronikus pénznek, mert egyfelől nincs kibocsátója, másrészt, ha lenne is konkrét 

kibocsátója a pénzkibocsátás jogával az államok autonóm módon rendelkeznek.35 Ennek 

ellenére Sándor Eszter álláspontja szerint a virtuális fizetési eszközök alkalmazásukból 

adódóan analógia útján pénznek tekinthetőek, mindaddig, amíg egy átfogó szabályozás nem 

kerül kialakításra.36 

                                                 
33 MNB Sajtóközleménye i.m. 
342019. évi CXIX. törvény: A pénzmosás és terrorizmus finanszírozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és egyes 

kapcsolódó törvények 2§ 47. pontja 
35 Magyarországon az állam e jogát a Magyar Nemzeti Bankon keresztül gyakorolja (az Alaptörvény, és a 

Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény alapján). 
36 Sándor Eszter Anita: Szép új világ és az ő fizető eszköze I-II Forrás: https://arsboni.hu/szep_uj_vilag/ (2021. 

03. 02.) 



 

168 

 

A Bitcoin nem tekinthető dematerializált értékpapírnak. A Ptk. értékpapírra vonatkozó 

általános szabályai alapján az értékpapír olyan a kiállítója (kibocsátója) áltat tett egyoldalú 

jognyilatkozat, amely papíralapú okiratként, vagy jogszabályban megjelölt más módon 

létrehozott, rögzített, nyilvántartott és továbbított adatösszességként a benne foglalt jogot úgy 

testesíti meg, hogy azt gyakorolni, arról rendelkezni csak az értékpapír által, annak birtokában 

lehet.37 

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban: Tpt.) alapján dematerializált 

értékpapír a Tpt.-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton 

létrehozott, rögzített, továbbított, és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi elemeit azonosítható 

módon tartalmazó adatösszesség.38 A Tpt. további rendelkezései alapján megállapítható, hogy 

az értékpapír keletkezésének kulcsfontosságú fogalmi eleme a kibocsátó, mely a Bitcoin 

esetében nem értelmezhető, ebből kifolyólag nem tekinthető dematerializált értékpapírnak 

sem.39 

Az elektronikus pénz fogalmát a 2009/110 számú EK irányelv40 a következőképp rögzíti: 

Az elektronikus pénz (e-pénz) olyan elektronikusan, vagy mágneses módon tárolt, fizetési 

tranzakció végrehajtása céljából kiállított nyugta által meghatározott értékű, kibocsátóval 

szemben követelést testesít meg, melyet egy másik természetesen vagy jogi személy érvényes 

fizetőeszközként fogad el. A Bitcoin abban az összefüggésben megfelel az e-pénz 

fogalmának, miszerint a felek egymás között harmadik fél közbeiktatása nélkül folytat le egy 

meghatározott tranzakciót, azonban itt is kötelező fogalmi elemként merül fel a kibocsátó 

személye, így a felvetés ismét értelmezhetetlenné válik.41 

4.2. A Bitcoin mint jog, és mint követelés 

Abban az esetben, ha a kriptovaluta jogi kategóriában történő elhelyezése során nem abból 

indulunk ki, hogy az egy virtuális fizetőeszköz, hanem inkább magát a Bitcoint tartalmazó 

fájlra és az azt tartalmazó szoftverre összpontosítunk akkor, akár mint szellemi alkotásnak is 

tekinthetjük. 

A Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) szerint szerzői jogi 

védelem illeti meg a számítógépi, programalkotás és a hozzátartozó dokumentáció (szoftver) 

                                                 
37A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény: 6:565.§ (1) bekezdés 
38A Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény: 5. § (1) bekezdés 29. pontja 
39 Szathmáry Zoltán i.m. 644. 
40 AZ EURÓPAI PARLAMENT és a TANÁCS 2009/110/EK IRÁNYELVE (2009. szeptember 16.) az 

elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális 

felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről: 2. cikk 2. pont 
41 Széplaki Viktória, 2003: Az Elektronikus pénz kibocsátásának szabályozása az EU-ban és a magyar 

implementáció In. Hitelintézeti Szemle 7. szám p. 56. 
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akár forráskódban akár tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített minden fajtáját, 

ideértve a felhasználói programot és az operációs rendszert is.42 

A Bitcoin alapjául szolgáló technológia pedig köztudottan egy nyílt forráskódú szoftver, 

mely fogalmilag az előbb említett szerzői jogi védelem alá esik, azonban mivel a 

gyakorlatban a használata során fizetésre szolgáló vagyontárgynak tekinthető, ennek 

eredményeképpen a szerzői jogvédelem már nem illeti meg.43 

A Bitcoin követelésként történő értelmezése kapcsán feltételeznünk kell egy relatív 

jogviszonyt, melynek egyik oldalán a jogosult, másik oldalán a kötelezett állna. A Bitcoin 

esetében, mint már több alkalommal említettem hiányzik a kibocsátó, tehát a „kötelezett” fél, 

éppen ezért a relatív jogviszony ez által elveszti súlypontját.  

További izgalmas kérdéseket vet fel a Bitcoin pénztárcában való tárolása, és az a felett 

történő rendelkezési jog gyakorlása. A Bitcoin pénztárca azoknak a privát kulcsoknak a 

tárolására szolgál, amelyek segítségével a felhasználó bármikor hozzáférhet a Bitcoin címéhez 

és elköltheti a virtuális pénzét.44 A Bitcoin tárolására alkalmas lehet egy asztali számítógép, 

mobiltelefon, valamint papír, online, vagy hardware alapú felület. Fontos megjegyezni, hogy 

a tárcákban sose magát a Bitcoint tároljuk, hanem azt a nyilvános és titkos forráskódú kulcsot, 

melynek segítségével a Bitcoin címünket elérhetjük, és a tranzakciókat lebonyolíthatjuk.45 

Amennyiben a Bitcoin megszerzése előtt úgy döntünk, hogy (ahelyett, hogy saját 

magunknak telepítenénk a meghatározott szoftvereket) inkább megbízással fordulunk egy 

Bitcoint kezelő szolgáltatóhoz, abban az esetben felmerülhet az a probléma, hogy a 

rendelkezésre jogosult tulajdonképpen a megbízott szolgáltató lesz. Visszatérve az előbb 

említett követelés jogintézményére, ebben a kivételes helyzetben a tényleges jogosult számára 

jogszerű követelése keletkezhet a szolgáltatóval szemben a Bitcoin kiadására vonatkozóan, 

így a relatív jogviszony érvényesül.46 

4.3. Bitcoin, mint részesedés 

Az utóbbi időben felmerült egy teljesen új, mindentől eltérő felfogás, mely szerint a 

Bitcoint akár részesedésként is tekinthetjük. Ezen álláspont szerint, mivel a Bitcoinok száma 

véges (összesen huszonegymillió kerülhet forgalomba), ezért minden jelenleg is használatban 

                                                 
42A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény - 1.§ (1) bekezdés c) pontja 
43 Szalbot Balázs: A Bitcoin polgári jogi megítélése https://arsboni.hu/bitcoin-polgari-jogi-megitelese/  

(2021. 02. 22.)  
44 http://www.magyarbitcoin.com/tarcak/ (2021. 02. 22.) 
45 Szalbot Balázs: A Bitcoin polgári jogi megítélése i.m.  
46 Szalbot Balázs: Nem talál szavakat a magyar jog a Bitcoinra https://advocatus.dlapiper.hu/?p=2008  

(2021. 02. 22.) 
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lévő Bitcoin a teljes állomány egy bizonyos részét jelenti.47 A részesedés elmélethez szorosan 

kapcsolódóan merült fel az új Ptk. egyik nóvumaként ismert polgári jogi társaság 

jogintézménye, melynek meghatározásába a Bitcoin fogalma könnyen beemelhető, mivel a 

törvény erre vonatkozó rendelkezései teljesen diszpozitívak.48 

Mindazonáltal eljárásjogi szempontból a koncepció több problémás kérdést is felvet. 

Többek között azt, hogy a tagok akarata a Bitcoin vásárlása során ténylegesen arra irányul e, 

hogy a többi felhasználóval együtt polgári jogi társaságot hozzon létre, továbbá a társaság 

tagjai nem egyenlő arányban teljesítik a vagyoni hozzájárulásaikat, ugyanis a tulajdonos tagok 

tulajdonában álló Bitcoinok mennyisége jelentősen eltérő, ezért az úgynevezett 

„részesedésükért” gyakorlatilag kizárt, hogy ugyanakkora vagyoni hozzájárulást teljesítettek 

volna.49 Emellett a tagok személyes adatok alapján történő meghatározása is fogalmilag 

kizárt, mivel a Bitcoin egyik legfőbb sajátosságai közé tartozik az anonimitás, melynek 

köszönhetően nem tudhatjuk pontosan kié az adott pénztárca, valamint egy személynek 

végtelen számú Bitcoin pénztárcája lehet.50 

Az Európai Unió Bíróságának ítélete azonban kétségtelenül lezárta a polgári jogi 

társaságra vonatkozó szabályok esetleges módosításának lehetőségeit, amikor kimondta, hogy 

„Márpedig kétségtelen, hogy a „bitcoin” virtuális deviza nem képez sem jogi személyek feletti 

tulajdonjogot megtestesítő értékpapírt, sem hasonló jellegű értékpapírt.”51 

4.4. Bitcoin mint virtuális fizetőeszköz? 

A 2019. évi CXIX. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvénymódosításban a jogalkotó kibővítette a 

virtuális fizetőeszköz definícióját az alábbiak szerint: „digitális értékmegjelenítés; nincs 

központi kibocsátó szerve; garantőre; nem törvényes fizetőeszköz; elektronikus kereskedésre 

alkalmas, csereértékként elfogadott.”52 

A definíció tehát rögzíti, hogy a virtuális fizetőeszközök számára, már nem alapfeltétel a 

központi kibocsátó szerv megléte, valamint az, hogy Magyarország törvényes fizetőeszköznek 

ismerje el. A hivatkozott törvényi definíció tágan határozza meg a virtuális fizetőeszközök 

kategóriáját, így konkrétan nem nevesíti a kriptovaluták körét.  

                                                 
47 Pajor Dávid: Magyar lehetőség a Bitcoin szabályozására https://jogaszvilag.hu/rovatok/szakma/magyar-

lehetoseg-a-bitcoin-szabalyozasara (2021. 02. 22.) 
48 http://www.pwdconsulting.hu/hu/publikaciok/magyar-lehetoseg-a-bitcoin-szabalyozasara/ (2021. 03. 02.) 
49 Bitcoin, mint fizetőeszköz, Alapjogokért központ által kibocsátott tájékoztató füzet 
50 2013. évi törvény a Polgári törvénykönyvről 6:499 §  
51 Az Európai Unió Bírósága a C-264/14. sz. Skatteverket kontra David Hedqist ítélete 55. cikk  
522019. évi CXIX. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2017. évi LIII. 2.§ 47. pont 
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Összességében megállapítható, hogy a Bitcoint a jelenleg hatályos hazai jog alapján 

kizárólag a kiterjesztett fogalom meghatározású virtuális fizetőeszközök jogi kategóriájába 

lehet maradéktalanul beilleszteni, a hivatkozott egyéb jogi kategóriák esetében állandó 

problémát jelentett a kibocsátó szerv hiánya.53 

Már az MNB által kiadott közleményében megjelölt „fizetésre használható virtuális 

eszköz”kifejezésből is arra következtethetünk, hogy a jegybank szándéka a későbbiekben 

kiterjeszteni a virtuális fizetőeszköz, az elektronikus pénz fogalmát a Bitcoinra.  

Mivel a Bitcoin ügyében egy teljesen új technológia alkalmazásáról van szó, ezért nem 

lehet kiszámítani mi, lesz a szabályozás pontos végkimenetele. Ami viszont biztos, az az, 

hogy ma Magyarországon a Bitcoin egy hivatalosan el nem ismert, ugyanakkor nem is tiltott 

fizetési eszköz, mely a felek megállapodása alapján ügyletek tárgya lehet. 54 

5. Összegzés 

Összességében megállapítható, hogy a Blokklánc és Bitcoin rendszer megalkotásával olyan 

lehetőségek nyíltak meg az egész világ számára, mely a világgazdasági rendszer gyökeres 

változását idézheti elő a későbbiekben. Gondoljunk csak az „okos szerződésekre”, virtuális 

szavazási rendszer kialakítására, vagy az elektronikus személyazonosítási rendszer 

(Blockchain Identity) életre hívására, mely egyaránt alkalmas volna a menekült válság 

kezelésére, és az embercsempészet megállítására. 

Mivel a Bitcoin egy igen jelentős értékkel bíró fizetési eszköznek számít, mely 

alkalmazása során a tranzakcióban résztvevő felek teljes névtelenségét biztosítja, ezért 

várható volt, hogy előbb-utóbb illegális tevékenységek eszközévé válik. Mindazonáltal a 

technika fejlődésének köszönhetően sikerült megalkotni a Bitcoin használatának uniós szinten 

történő biztonságosabbá tételét. 

A 2018 májusában elfogadott pénzmosás és terrorizmus finanszírozása 

megakadályozásáról szóló irányelv módosítás egy komoly előrelépést jelentett a 

kriptovaluták, így a Bitcoin szabályozása tekintetében egyaránt. Azonban még hosszú út vezet 

az egységes európai szintű szabályok megalkotásáig. 

A Bitcoin jogi megítélése során végzett vizsgálat során felmerülő jogintézmények közül a 

problémát sorozatosan az a körülmény okozta, hogy a Bitcoin a rendszer decentralizáltságából 

adódóan nem rendelkezik egy központi kibocsátóval. Ennek köszönhetően a probléma 

                                                 
53A Bitcoinnal ellentétben azonban vannak olyan típusú kriptovaluták, melyek esetében a kibocsátót tényleges 

meg lehet jelölni. Ilyen kriptovaluták: az Auroracoin, a Germanycoin és az Isracoin. Ezeket a kriptovalutákat 

centralizált kriptovalutáknak is szokta nevezni a szakirodalom. (Alapjogokért Központ tájékoztató kiadványa) 
54 Szathmáry Zoltán i.m. p. 8. 
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feloldásának egyetlen megoldása, ha a jogalkotó a felvetett koncepciók közül kiválasztja a 

Bitcoin fogalmához legközelebb álló koncepciót, és kiterjeszti annak meghatározását oly 

módon, hogy az a későbbiekben a Bitcoinra is alkalmazható legyen.  

Álláspontom szerint a jogalkotó a virtuális fizetőeszközök törvényi definíciójának 

kibővítésével eleget tett a legitim fogalom megalkotása szempontjából, azonban a 

kriptovaluták átfogó szabályozása továbbra is indokolt. 
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Aradi Csaba*: Digitális jegybankpénz bevezetésének monetáris politikai kockázatai 

Absztrakt 

A blokklánc alapú technológiák folyamatos térnyerése egyre nagyobb kihívás elé állítja a 

monetáris politika döntéshozóit világszerte, lévén napról napra csökken a szerepe a 

hagyományos, államok által kontrolált fizetőeszközöknek a gazdaságban. A döntéshozók 

részéről a pénzügyi rendszerekben zajló tektonikus változásokra potenciális válasz lehet egy 

jövőbeli digitális jegybankpénz alapú rendszernek a kialakítása. Egy ilyen új megoldás 

implementálása a gazdaság szöveteibe viszont teljesen új gondolkodást igényel. 

Tanulmányomban összefoglalom az eddig rendelkezésre álló hazai és nemzetközi 

szakirodalom alapján egy ilyen jellegű rendszer bevezetésének lehetséges pénzügyi stabilitási 

és monetáris politikai kockázatait.  

Kulcsszavak: digitális jegybankpénz, pénzügyi stabilitás, monetáris politika; pénzügyi buborékok 

1. Bevezetés 

Az elmúlt évtizedek digitalizációs robbanása a pénzügyi rendszert sem kerülhette el. A 

2000-es évekig viszonylag technológiailag innovatívnak nevezhető iparágat sokkhatás-szerű 

változások érték el, amely a pénzügyi közvetítő rendszer addig stabilnak hitt helyzetét erősen 

kérdésessé tették. A jelenleg is tartó FinTech1 „forradalmat” megelőző időszak két 

legjelentősebb innovációja az ATM-ek lassú elterjedése, illetve az internetbank térnyerése 

volt2. Ezek a technológiák egyértelműen a pénzügyi rendszer fejlődését, illetve az 

ügyfélélményt javították úgy, hogy közben a bankrendszer eszköztárát erősítették, így a 

kialakult hagyományos üzleti modellek változatlan mód fennmaradhattak. Ezzel szemben a 

2010-es évek elején megjelent digitális innovációk egyik fő jellemvonása, hogy alapvetően 

kérdőjelezik meg a jelenleg fennálló pénzügyi és üzleti modelleket, különösképp igaz ez a 

bankrendszer központú pénzügyi ökoszisztémákra3. Fontos további karakterisztikája a 

jelenlegi technológiai konjunktúrának, hogy nem a pénzügyi rendszer szereplőitől, hanem 

érdekesmód a 2010-es évek nagy nyertesei, az adatfeldolgozást mesteri szintre emelő, 

                                                 
* PhD hallgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola 
1 Pénzügyi alkalmazásokat és folyamatokat fejlesztő javarészt bankrendszeren kívüli cégek összessége 
2 Douglas Arner – János Barberis – Ross Buckley: The Evolution of FinTech: a new post-crisis paradigm? 

UNSW Law Research Paper No. 2016-62 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2676553 (2021. 

04.27.) 
3 MNB 2018: Bankok a történelemben: innovációk és válságok  https://www.mnb.hu/kiadvanyok/mnb-

szakkonyvsorozat/bankok-a-tortenelemben-innovaciok-es-valsagok (2021. 04. 27.) 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2676553
https://www.mnb.hu/kiadvanyok/mnb-szakkonyvsorozat/bankok-a-tortenelemben-innovaciok-es-valsagok
https://www.mnb.hu/kiadvanyok/mnb-szakkonyvsorozat/bankok-a-tortenelemben-innovaciok-es-valsagok
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bankrendszeren kívülről érkező BigTech és a kisebb, de gombamód szaporodó FinTech cégek 

irányából gyűrűznek be az innovációk a gazdasági és társadalmi mélyrétegekbe. Ezen trend az 

elmúlt éveket illetően ugyan változni látszik, lévén a pénzügyi közvetítő rendszer 

„hagyományos” szereplői is jelentős fejlesztésekbe kezdtek, ennek ellenére a jelenlegi 

tendenciák érvényesülése prognosztizálható a következő időszakban is, amelynek egyik fő 

magyarázata, hogy ezekre a technológia cégekre számos esetben nem ugyanazok a szigorú 

szabályok vonatkoznak, mint amik például vonatkoznak a bankok működésére, illetve az új 

technológiák megértése és alkalmazása tekintetében jelentős hátrányban vannak a 

hagyományos pénzügyi rendszer szereplői. Így a pálya egyelőre még lejteni látszik a 

technológiai cégek irányában, annak ellenére is, hogy folyamatosan zajlik a jogszabályi 

keretek átalakítása a megváltozott környezethez igazodva („azonos tevékenység -azonos 

szabályozás”)4.  

A jelenlegi innovációs hullám tekinthető a sokat emlegetett új ipari forradalom 

előszelének, amelynek egyenes következménye lesz majd feltételezhetően, hogy tektonikus 

változások indulnak meg a pénzügyi világban globálisan és helyi szinten egyaránt, lévén a 

gyorsütemű fejlődés akár a bankrendszereket kikerülő üzleti modellek kialakulása irányába is 

hathatnak majd. Az ilyen horderejű változások sokszor a pénzügyi stabilitásra is jelentős 

hatással levő kockázatok megjelenésével is járhatnak. Shiller (2007)5 szerint az eszközár 

buborékok gyakran kapcsolódnak nagy technikai ugrásokhoz és az ezzel járó felfokozott 

pozitív gazdasági várakozásokhoz. Ilyen volt például az 1900-as évek elején a vasúti 

közlekedés fejlődése, majd közvetlen ezután a világgazdaság tömegtermelésre való átállása. 

Talán kijelenthető, hogy ilyen nagy technológiai ugrásnak számíthat a 2010-es években 

megjelenő, a fizetési rendszerek átalakítására irányuló törekvések, mint például a blockchain 

technológiára épülő magánjellegű kezdeményezés a Bitcoin, vagy épp ennek a technológiának 

egyfajta tovább gondolása a digitális jegybankpénz rendszereknek jövőbeli kialakítása 

központi bankok oldaláról. 

Jelen tanulmány megkísérli bemutatni egy esetleges digitális jegybankpénz rendszer 

bevezetésének hatását a pénzügyi stabilitásra és monetáris politikára vonatkozóan az eddig 

rendelkezésre álló elméleti szakirodalom segítségével. 

                                                 
4 MNB 2020: Fintech és digitalizációs jelentés https://www.mnb.hu/letoltes/fintech-es-digitalizacios-jelente-s-

final.pdf (2021. 03. 10.) 
5 Robert J. Shiller, 2007: Tőzsdemámor. Alinea Kiadó, Budapest 

https://www.mnb.hu/letoltes/fintech-es-digitalizacios-jelente-s-final.pdf
https://www.mnb.hu/letoltes/fintech-es-digitalizacios-jelente-s-final.pdf
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2. Bitcointól a digitális jegybankpénzig 

Mielőtt rátérnénk a digitális jegybankpénz konstrukciójára fontos néhány szóban bemutatni 

az elmúlt évtizedet meghatározó új fizetési formára irányuló magán kezdeményezést, a 

blokklánc technológiát, azon belül is legismertebb formáját a Bitcoint. A Bitcoin 

attribútumainak és problematikájának megismerése a téma tekintetében fontos jelentőséggel 

bír, hiszen a digitális jegybankpénz technológia épp a Bitcoin kapcsán felmerülő 

problematikákra adott válasz a kormányok és szabályzók részéről. Bitcoinnal kapcsolatos 

kérdések megértése révén könnyebben átláthatók a digitális jegybankpénz kialakítása 

következtében potenciálisan felmerülő stabilitási és monetáris politikai kockázatok.   

2.1. Fogalmi keretrendszer  

A blockchain technológia (avagy DLT6) fizetési rendszereket forradalmasító megoldásai 

felforgatták néhány év alatt a pénzügyi világot, lévén a jelenlegi fizetési rendszereknek és 

magának a pénznek is egyfajta új alternatíváját vélik bennük felfedezni a technológia jövőbe 

mutató jellemzői és gyorsan növekvő népszerűsége miatt.  Jelenleg a szakmai diskurzusokban 

a kriptopénzek meghatározására még nincs egy univerzálisan elfogadott definíció, a téma 

iránt érdeklődők sokszor tapasztalhatják, hogy számos egyéb kifejezés is egymás mellett él a 

köztudatban, mint szinonima (digitális pénz; kriptovaluta; virtuális pénz stb.). Jelen 

tanulmány a fogalmi keretek felállításakor legfőképp a digitális jegybankpénz bevezetésének 

lehetőségét vizsgáló olyan nagy nemzetközi intézmények definícióira fog támaszkodni, mint 

például az IMF, illetve a BIS, amelyek folyamatosan figyelemmel kísérik a változásokat és 

amennyiben szükséges azonnal finomítják meghatározásaikat a vizsgált témát érintő fogalmak 

tekintetében, így az általuk használt leírások általában mindig naprakészek.  

A fogalmi keretrendszer tekintetében elsőként a kriptopénzek fogalmát szükséges 

meghatározni. Az egyik általános, Nemzetközi Valutalap által megfogalmazott definíció7 

szerint kriptopénzek olyan elektronikus fizetőeszközök, amelyeket egy meghatározott 

fejlesztői csoport decentralizált módon, valamely kriptográfián alapuló technológiával hozott 

létre a virtuális térben. A kriptopénzek további legfontosabb attribútuma a konvertibilitás. 

Ilyen elektronikus pénzforma például a már jól ismert Bitcoin is. A Bitcoin és a hasonló 

kriptopénzek megalkotásának általános célja legtöbb esetben az volt, hogy egy biztonságos 

decentralizált fizetési struktúra jöjjön létre, amely a pénzügyi közvetítők kihagyásával 

csökkenteni tudja majd a tranzakciók költségét. A tanulmány a továbbiakban virtuális 

                                                 
6 Distributed ledger technologies: elosztott főkönyvi technológia 
7 IMF 2016: Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations. https://www.imf.org/en/Publications/Staff-

Discussion-Notes/Issues/2016/12/31/Virtual-Currencies-and-Beyond-Initial-Considerations-43618 2021. 03. 10.) 

https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2016/12/31/Virtual-Currencies-and-Beyond-Initial-Considerations-43618
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2016/12/31/Virtual-Currencies-and-Beyond-Initial-Considerations-43618
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kriptopénz, illetve a kriptopénz megnevezést fogja használni az ilyen blokklánc technológiát 

használó digitális fizetőeszközök tekintetében.8  

A Bitcoin egyfajta továbbfejlesztett változatának tekinthetők az úgynevezett stablecoinok. 

A stablecoin9 olyan blockchain alapú technológiát használó kriptopénz rendszer, amely 

tekintetében a kriptopénzekre jellemző folyamatos és jelentős árfolyam volatalitást úgy 

próbálják kiküszöbölni, hogy magát a kriptopénzt egy stabil eszköz árfolyamához kötik. Ezen 

kriptopénzek egyre népszerűbbek, mert az értékét nem a piaci érdeklődés mozgatja. Ezeket az 

eszközöket legtöbbször a fiat pénzekhez (USD, EUR stb), vagy az aranyhoz kötik. Ilyen 

kezdeményezés például a Facebook Libra (új nevén Diem).   

Digitális jegybankpénz fogalma tekintetében is elmondható, hogy számos leírás van 

„forgalomban”, ahány tanulmány annyi megfogalmazás. A BIS definíciója10 szerint a digitális 

jegybankpénz (CB/DC) az adott jegybankkal szembeni követelést megtestesítő elektronikus 

formában létező pénz, amelynek felhasználása is digitális csatornákon lehetséges. Fontos, 

hogy a BIS definíciója nem az eddig ismert jegybankpénz eszközre, hanem annak egy 

kiterjesztett elektronikus változatára utal, amely a társadalom számára is elérhető, napi szinten 

használható digitális pénzszerű eszközt jelöl, amely hordozza az elektronikus fizető eszközök 

számos előnyét.  

Szintetikus digitális jegybankpénz11 egy olyan – egyelőre még eleméleti - speciális 

változata a stablecoinoknak, amelyben magán fizetési szolgáltató biztosítja a digitális 

jegybankpénz kibocsájtását úgy, hogy minden kibocsájtott pénzegység mögött a központi 

bank fedezete van. A kriptopénz szolgáltató közvetítő a jegybank és a végfelhasználók között. 

A tanulmány során sokszor előkerül majd a pénzrendszer kifejezés, így ennek definiálása 

is szükséges. Egységes pénzrendszerről akkor beszélhetünk, ha a pénzrendszert alkotó fizető 

eszközök ugyanabban az eszközben vannak denominálva, illetve az eszközök konvertibilisek 

egymással.  

                                                 
8 Kriptopénzek és a fogalmi kategorizálás problematikája tekintetében lásd: Bánfi Ziád, 2018: A bitcoinról 

pénzelméleti szempontból (Vitairat). Gazdaság és Pénzügy magyar nyelvű kiadása, 5. évfolyam 1. szám 

https://bankszovetseg.hu/Public/gep/2018/002-30ig%20Banfi%20Ziad.pdf Letöltve: 2021 március; továbbá 

MNB 2018: Bankok a történelemben: innovációk és válságok 
9 BIS 2020: Stablecoins: risks, potential and regulation. https://www.bis.org/publ/work905.htm Letöltve: 2021. 

március 
10 BIS 2020: Central bank digital currencies: foundational principles and core features. 

https://www.bis.org/publ/othp33.pdf (2021. 03. 10.) 
11 Bánfi Ziád, 2018: A bitcoinról pénzelméleti szempontból (Vitairat). Gazdaság és Pénzügy magyar nyelvű 

kiadása, 5. évfolyam 1. szám https://bankszovetseg.hu/Public/gep/2018/002-30ig%20Banfi%20Ziad.pdf (2021. 

03. 10.) 

https://bankszovetseg.hu/Public/gep/2018/002-30ig%20Banfi%20Ziad.pdf
https://www.bis.org/publ/work905.htm
https://www.bis.org/publ/othp33.pdf
https://bankszovetseg.hu/Public/gep/2018/002-30ig%20Banfi%20Ziad.pdf
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2.2.  Bitcoin karakterisztikája és korlátozott alkalmazhatósága, mint fizetőeszköz 

A blockchain technológiára épülő fizetési rendszerek gyakori témája a jelenlegi 

tudományos diskurzusoknak. Az elmúlt években nagyon sok vélemény látott napvilágot a 

szóban forgó innováció tekintetében, egyesek már egy új korszak digitális világpénzének 

aposztrofálják, amely képes lesz átvenni a jelenleg ismert fizetési rendszerek helyét, sokan az 

arannyal megegyező tulajdonságú eszközt is felfedezni vélnek benne, egyes pénzintézetek 

elemzői a kezdeti kritika után már új eszköz osztályról beszélnek. Felmerül a kérdés, hogy a 

blokklánc technológiára épülő fizetési megoldások – különösképp a Bitcoin - hordozzák-e 

egyáltalán a pénzfunkcióit? 

1. táblázat: Virtuális kriptopénz összehasonlítása hivatalos devizákkal pénzelméleti szempontból – 

funkcionális megközelítés. 

  EUR/USD Vírtuális kriptopénz 

Értékmérő funkció Igen Jelenleg még kis mértékben, korlátozottan alkalmas 

Csereszköz funkció Igen Korlátozottan képes betölteni jelenleg 

Felhalmozási 

funkció 
Igen 

Nincs belső értéke, illetve tartása az extrém szintű 

volatilitás miatt kockázatos, de lehetséges 

Világpénz-e Igen 
Lehetséges a jövőt tekintve, jelenleg viszont a globális 

elfogadás hiányában nem alkalmas 

Forrás: Bánfi (2018) alapján, saját szerkesztés. 

Fenti táblázatból jól látszik, hogy funkcionális megközelítésben a Bitcoin és a hasonló 

technológiára épülő kriptopénzek nem fogják tudni helyettesíteni a klasszikus 

fizetőeszközöket. Jogi megközelítés tekintetében is hasonló képet kapunk. Ha a magyar 

szabályozást tekintjük ott a jogalkotó egyértelműen fogalmaz, törvényes fizetőeszközt csak az 

MNB bocsájthat ki. Nemzetközi joggyakorlatban egyelőre nincs egységes értelmezés, több 

országban próbálkozik a jogalkotás meghatározni mi is valójában a kriptopénz, egyes 

esetekben árucikként minősítik, de előfordul olyan jogértelmezés is, ahol a kriptopénzek 

magánpénznek minősülnek.  

A Bitcoinnal kapcsolatban további probléma – és ami miatt nem is tudja helyettesíteni a 

hivatalos devizákat – hogy a gazdaság folyamatosan változó pénzszükségletének rugalmas 

kiszolgálására nem alkalmas, lévén meghatározott ütemben növekszik a bitcoinok száma, 

amelynek a végösszege 21 millió darabban meghatározott. Ezen problémakört már az új 

típusú kriptopénzek technológiailag képesek ugyan megoldani, de ezek ismertsége és a 

beléjük vetett bizalom alacsony foka nem teszi lehetővé érvényesülésük egyelőre.  

Összességében is megállapítható, hogy a DLT technológián alapuló magán kriptopénzek 

sem gazdasági, sem jogi értelemben nem tudják helyettesíteni a klasszikus fiat pénzeket 

jelenleg. Ettől független nagy potenciál rejtőzik a technológiában, amely a körülmények 
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kedvező alakulása esetén alkalmassá teheti arra, hogy a jelenlegi hivatalosan használt pénzzel 

szemben alternatívát jelentsen, illetve a pénz egy újabb lehetséges fejlődési stádiumát 

jelenítse majd meg a jövőben12. 

3. Bitcoin tapasztalataiból építkező új irányok – digitális jegybankpénz 

A decentralizált kriptopénzek technológiai megoldásai – számos hiányosságuk ellenére – 

új irányt mutathatnak nem csak a magánjellegű kezdeményezéseknek, hanem a 

kormányoknak és azok jegybankjainak is és egy újfajta fejlődési irányt jelenthetnek majd a 

modern pénz evolúciójában abban az esetben, ha az előbb vázolt problémákra megfelelő 

válaszok születnének a későbbiekben. Sokan a Bitcoin továbbfejlesztése révén vélik, hogy 

sikerülhet egy hatékony jegybanki kriptopénz létrehozása. Ettől eltérő állásponton vannak 

Brunnermeier és szerzőtársai 13, akik szerint versenyképesebb megoldást adhatnak majd az 

Alipay és a Facebook kriptopénz rendszerei, mivel ezeknek kiterjedt hálózatuk van a 

végfelhasználók elérésére.   

Belátható, hogy a digitális jegybankpénz meglehetősen szabályozatlan innovációnak 

minősül jelen körülmények között, így jelentős, eddig nem ismert makrogazdasági 

kockázatok épülhetnek fel egy esetleges bevezetést követően. Ettől függetlenül, ennek az 

elsősorban központi bankok irányából jövő kezdeményezésnek, természetesen nem csak 

kockázatai, hanem feltehetőleg meglehetősen nagy társadalmi-gazdasági nyeresége is lenne 

azok számára, akik leghamarabb ki tudják alakítani saját digitális jegybankpénz rendszerüket. 

Nem véletlen nagy az érdeklődés a világ minden irányából.  

3.1.  Digitális jegybankpénz térnyerése 

Digitális jegybankpénz rendszer kialakítása tekintetében több ország már jelentős 

eredményeket tudhat magának. Ilyen országok például Kína, Kanada és Svédország. Kína már 

2014-ben elindította saját Digitális Jegybankpénz projektjét DC/EP14 néven. Kínában a 

WeChat, a Tencent és az Alipay révén az infrastruktúra és a lakosság „digitalizáltsága” is 

támogató hatással volt a digitális készpénz projekt elindítása tekintetében. Valószínűleg a 

kínai döntéshozók szemében azon cél is ott lebegett, hogy ha az Egyesült Államoknak valódi 

kihívójává akar válni Kína gazdasági értelemben, akkor el kell érnie, hogy a fizetőeszköze 

világpénzzé váljon. Erre egy tökéletes eszköz lehet a digitális jegybankpénz koncepció.  

                                                 
12 Bánfi Ziád, 2018: A bitcoinról pénzelméleti szempontból (Vitairat). Gazdaság és Pénzügy magyar nyelvű 

kiadása, 5. évfolyam 1. szám https://bankszovetseg.hu/Public/gep/2018/002-30ig%20Banfi%20Ziad.pdf (2021. 

03. 10.) 
13 Brunnermeier, Markus. K., Harold. James és Jean-Pierre Landau (2019). The Digitalization of Money, 

Princeton University https://www.nber.org/system/files/working_papers/w26300/w26300.pdf  (2021. 03. 10.)  
14Digital Currency/ Electronic Payement, ami tulajdonképp a kínai megfelelője a CB/DC-nek 

https://bankszovetseg.hu/Public/gep/2018/002-30ig%20Banfi%20Ziad.pdf
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w26300/w26300.pdf
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2. ábra: Reinminbi aránya a világ fizetési forgalmából 

Forrás: SWIFT, RMB Tracker 2019 december
15

 

 

 

3. ábra: Kína részaránya a világgazdaságból 2019 

Forrás: Világbank
16

 

Az 1. ábrán látható, hogy Kína fizetőeszköze a 2019-es adatok alapján a világ fizetési 

forgalmában az esetek közel 2%-ban volt használatos míg, ha vetünk egy pillatást a gazdasági 

teljesítményre a 2. ábrán láthatjuk, hogy Kína tekintetében a világ második vezető gazdasági 

nagyhatalmáról beszélnünk. Megállapítható, hogy ha a gazdasági teljesítményt és az ország 

hivatalos valutájának a világ kereskedelmében betöltött szerepét vizsgáljuk jelentős mértékű 

lemaradásban van Kína az Egyesült Államok mögött.  

Ennek a relatíve nagy különbségnek a ledolgozásában nagy szerepet játszhat majd a 

DC/EP. Az eddigi bebetonozottnak hit egyeduralma az amerikai dollárnak a világ fizetési és 

                                                 
15SWIFT, RMB Tracker 2019 December https://www.swift.com/our-solutions/compliance-and-shared-

services/business-intelligence/renminbi/rmb-tracker/rmb-tracker-document-centre?page=1  
16 Világbank adatbank:  

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=NY.GDP.MKTP.CD&country  

USD; 43%
CNY; 1,93%

USD EUR GBP JPY CNY CAD AUD HKD SGD THB

Egyesült 
Államok; 25%

Kína; 16%

Egyesült Államok Kína Japán Németország India Világ többi része

https://www.swift.com/our-solutions/compliance-and-shared-services/business-intelligence/renminbi/rmb-tracker/rmb-tracker-document-centre?page=1
https://www.swift.com/our-solutions/compliance-and-shared-services/business-intelligence/renminbi/rmb-tracker/rmb-tracker-document-centre?page=1
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=NY.GDP.MKTP.CD&country
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elszámolási rendszereiben megkérdőjeleződhet, amennyiben DC/EP-t sikeresen tudja 

implementálni a kínai jegybank.  

A kínai próbálkozásnak is köszönhetően jelenleg egyre nagyobb figyelem összpontosul a 

digitális jegybankpénz alapú pénzrendszerek lehetséges előnyeire és hátrányaira. Feltehetőleg, 

ha Kínának sikeres lesz a bevezetés az láncreakciót fog elindítani a világban, további 

szereplők dönthetnek majd saját digitális pénz kialakítása mellett, amely következtetésképp 

teljesen átalakíthatja a pénzügyi világ képét. A nagy érdeklődésre való tekintettel nem 

véletlen már számos nemzetközi intézmény, mint a BIS, az IMF, a Világbank, illetve számos 

jegybank – köztük a magyar is – erőteljesen vizsgálódik a lehetséges kimenetelek 

tekintetében. A legtöbb kutatás relatíve pozitívan viszonyul a digitális jegybankpénz 

bevezetésének lehetőségéhez, viszont a pozitívumok mellett mindenhol körvonalazódnak 

azon pénzügyi stabilitási kockázatok is, amelyek egy ilyen új pénzügyi eszköz bevezetése 

kapcsán nagy valószínűséggel felmerülhetnek majd a jövőben. 

4. Digitális jegybankpénz bevezetésének pénzügyi stabilitási és monetáris politikai 
kockázatai 

A pénzügyi stabilitás az adott nemzetgazdaság számára egy olyan elérendő állapot, amikor 

a pénzügyi rendszer alrendszerei együttvéve képesek ellenállni a gazdasági sokkoknak, 

illetőleg megfelelően funkcionálnak pénzügyi források közvetítése, a kockázatok kezelése és 

a fizetési rendszerek működtetése tekintetében. Magyar vonatkozásban például elmondható, 

hogy a 2007-2008-as pénzügyi válság világított rá igazán a pénzügyi stabilitás fontosságára, 

ebből kifolyólag az elmúlt évtizedtől kezdődően a Jegybank egyfajta „kettős mandátummal” 

működik, azaz az árstabilitás fenntartása, mint elsődleges jegybanki cél mellett, már egyre 

nagyobb figyelmet szentel a gazdasági növekedésre és a pénzügyi stabilitás fenntartására is17.  

Az elmúlt évek tendenciáit tekintve belátható, hogy a pénzügyi stabilitás állapotának a 

fenntartása az információtechnológia rohamos fejlődésének köszönhetően egyre nehezebb 

feladat elé állítja a monetáris politika irányítóit. Globális trenddé vált az elmúlt évtizedekben 

a dezintermediáció fokának folyamatos növekedése. Egyre könnyebb a pénzügyi 

közvetítőrendszert megkerülve pénzügyi szolgáltatásokat igénybe venni, peer-to-peer 

megoldások elterjedése révén szinte már egy ötlet is elég lehet ahhoz, hogy a bankrendszert 

megkerülve, rendszeren kívülről forrást lehessen bevonni az adott vállalkozásba. Gombamód 

                                                 
17Lentner Csaba, 2018: A pénzügyi stabilitás követelményének egyes szabályozási és felügyeleti vetületei a 

magyar kereskedelmi bankszektorra.  

https://www.researchgate.net/publication/322835965_A_penzugyi_stabilitas_kovetelmenyenek_egyes_szabalyo

zasi_es_felugyeleti_vetuletei_a_magyar_kereskedelmi_bankszektorra (2021. 03. 10.) 

https://www.researchgate.net/publication/322835965_A_penzugyi_stabilitas_kovetelmenyenek_egyes_szabalyozasi_es_felugyeleti_vetuletei_a_magyar_kereskedelmi_bankszektorra
https://www.researchgate.net/publication/322835965_A_penzugyi_stabilitas_kovetelmenyenek_egyes_szabalyozasi_es_felugyeleti_vetuletei_a_magyar_kereskedelmi_bankszektorra
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szaporodnak a fizetési szolgáltatásokra irányuló megoldások, ilyen innováció például a 

Bitcoin és az általunk is tárgyalt digitális jegybankpénz. Ezek az új megoldások egytől egyig 

potenciális veszély források lehetnek a pénzügyi stabilitásra és a monetáris politika 

hatékonyságára, ezért megismerésük kitüntetett szereppel bír mind a jegybankok, mind a 

nemzetközi pénzügyi szereplők részéről. 

A digitális jegybankpénz rendszer tekintetében a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) az 

előbb vázolt kockázatok és lehetőségek megismerése céljából folyamatosan publikál 

elemzéseket. A legutóbbi ezzel foglalkozó jelentésükben18 finomították elképzeléseiket a 

digitális jegybankpénz rendszer kialakítása tekintetében. A digitális jegybank pénz, mint 

eszköznek szerintük a következő karakterisztikával kellene, hogy rendelkezzen:  

 Konvertibilis – digitális jegybankpénznek átválthatónak kell lennie készpénzre és 

adott esetben magán kriptopénzekre is úgy, hogy digitális jegybankpénzt csak a központi 

bank bocsájthasson ki 

 Kényelmesen használható – új technológiáknak köszönhetően úgy használható akár a 

készpénz  

 Elfogadott és folyamatosan használható – akár offline környezetben is tudnia kell 

működni 

 Alacsony költségű – törekedni kell arra, hogy lehetőleg ne legyenek költségei a 

végfelhasználók számára 

Ezen attribútumok mellett még két fontos stabilitást és monetáris politikát érintő 

konstrukciós kérdés merül fel, mint jellemző: 

 Kamatozó eszköz – Fontos konstrukciós kérdés, hogy a kibocsájtandó digitális 

jegybank pénz „készpénz-szerű” vagy „betét jellegű” lesz-e, lévén amennyiben az eszköz fog 

kamatot fizetni, azzal az adott jegybanknak eszköze lenne a digitális jegybankpénz 

kontrollálása tekintetében.  

 Felhasználó korlátozásának lehetősége – Jelenleg elmozdulás látszik „készpénz-szerű” 

megközelítés felől a „betét-szerű” megközelítés irányába, ami viszont növelheti a 

dezintermediáció fokát. Limitek meghatározása csökkentheti a dezintermediáció kockázatát, 

viszont ez egyúttal szűkíti is egy hatékony kamatozó digitális pénzeszköz kialakításának 

lehetőségét.  

A jelentésben megfogalmazott digitális jegybankpénzre vonatkozó elképzelések és 

kialakításmódok kapcsán a következő főbb kockázatokat azonosítottak a szerzők: 

                                                 
18BIS 2020: Central bank digital currencies: foundational principles and core features. 

https://www.bis.org/publ/othp33.pdf (2021. 03. 10.) 

https://www.bis.org/publ/othp33.pdf
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 Dezintermediáció lehetősége 

Attól függően, hogy milyen struktúrát választ az adott központi bank (pénz-szerű vagy 

betét-szerű megközelítés) a digitális jegybankpénz rendszerének kialakítása 

következményeként széleskörű piacszerkezetet érintő hatásokkal szembesülhet a gazdaság. 

Ilyen hatás lehet például, hogy az új rendszer megkönnyíti a lehetőségét a bankrohamoknak, 

ami ezáltal jelentősmértékben alááshatja a pénzügyi stabilitást is. Manapság a bankrohamok 

egyre ritkább jelenségek a betétbiztosítási és szanálási rendszereknek köszönhetően. Az új 

rendszer implementálásával viszont elképzelhető, hogy eddig nem tapasztalt gyorsasággal és 

intenzitással rohanhatják meg a bankokat a felhasználók, ha például a kereskedelmi bankok 

kapcsán valamiért a társadalom szereplői elvesztenék bizalmukat. Másként megfogalmazva 

elképzelhető egy olyan helyzet, amikor a bankok egyre több hagyományos betétet vesztenek, 

lévén a fogyasztók és a vállalkozások digitális jegybankpénzbe menekítik vagyonuk. Ekkor a 

forrás kiáramlás következtében a bankoknak egyre jobban egyéb intézményi forrásokra 

kellene támaszkodniuk (pl drágább tőkepiaci refinanszírozás), ez a folyamat potenciálisan 

csökkentheti a hitelkínálatot a gazdaságban, amelynek egyenes következménye lehet a 

gazdasági növekedés ütemének csökkenése. 

 Csökkenő monetáris szuverenitás – „digitális dollarizáció” 

Egyre nagyobb mértékű az adaptációja az olyan pénzeszközöknek, amelyek nincsenek 

denominálva vagy egyéb módon hozzákötve az adott ország hivatalos fizetőeszközéhez. Ha 

ez tendencia folytatódik, akkor annak egyenes következménye lenne a hazai monetáris 

politika hatékonyságának folyamatos csökkenése, illetve a szűkülhetne a jegybanki mozgástér 

a pénzügyi stabilitás támogatása tekintetében is. A kriptopénzek és külföldi jegybankpénzek 

hazai fogyasztók által történő egyre nagyobb mértékű használata extrém helyzetekben 

digitális dollarizációhoz vezethet megfelelő, előre átgondolt szabályozás hiányában. Ezen 

folyamat esetleges jövőbeli erősödése növeli a kockázatát annak, hogy a hazai döntéshozók 

elveszíthetik a kontrollt a monetáris politikai felett. 

Nilson19 szerint elképzelhető olyan jövőbeli kimenetel, hogy adott gazdaság teljes 

egészében átkonvertálja a forgalomban lévő pénzmennyiségét digitális jegybankpénzzé a már 

megismert kriptopénz technológiára alapozva. A digitális jegybankpénzek jövőbeli 

implementációja kapcsán a következő lehetőségek következhetnek be a szerző meglátása 

szerint: 

                                                 
19Bill Nilson, 2018: Financial stability and monetary policy issues associated with digital currencies, Journal of 

Economics and Business, November–December 2018, pp. 76-78. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148619517302709  (2021. 02. 10.) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148619517302709
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 Első és egyben kevésbé reális lehetőség, hogy úgy vezetnék be a digitális 

jegybankpénzt, hogy a fizetési forgalom egyfajta független elektronikus platformokon 

bonyolódna. Ebben az elképzelésben nem lenne központi bank, így ebben a helyzetben nem 

egyértelmű, hogy ki lenne az, aki a végső hitelezői szerepkört töltené be (egy külső független 

intézmény vagy ügynök). Ebben az esetben a kormány és a bankok ugyan tudnának hitelezni, 

de úgy, hogy sosem tudna a hitelezés a meglévő rendszerben lévő likviditási szint felé nőni 

(aggregált hitelkínálat nem tudja meghaladni a forgalomban lévő digitális jegybank pénz 

mennyiségét), következésképp itt nem tud a gazdaságba a keresletnek megfelelő összegű 

likviditás eljutni, így növekedhet adott esetben a krízis kialakulásának veszélye. Egy ilyen 

formában kialakított digitális jegybankpénz struktúra jelentősen csökkentené a monetáris 

politikai hatékonyságát. 

 A második és egyben legvalószínűbb szcenárió, hogy az adott nemzetgazdaság 

bevezet egy digitális jegybankpénzt úgy, hogy a bankok tudnak digitális jegybankpénzben 

hitelt kibocsájtani, illetve betétet elfogadni. A jegybankpénz kínálat ekkor megegyezne a 

hivatalos digitális jegybankpénz betétek és a bankrendszeren kívül tartott digitális 

jegybankpénz összegével, a digitális jegybankpénz mennyisége fixálásra kerülne Amennyiben 

a bankoknak egy az egy arányban kéne visszaváltaniuk a digitális jegybankpénz betéteket a 

pénzkínálat egyenlő lenne a forgalomban lévő digitális jegybankpénzzel, amennyiben ez nem 

az egy az egy arányban történne, akkor digitális jegybankpénz kínálat adott esetben 

túlléphetne a digitális jegybankpénz valódi mennyiségén.  

A fentebb vázolt két szcenárió esetén az új kriptopénz mennyisége hasonló helyzetet 

eredményezhetne, mint ami a dollarizáció kapcsán jelentkezik, vagy amikor egy uniós 

tagállam csatlakozik az ERM-hez. Továbbá mivel a digitális jegybankpénz kínálata fix vagy 

úgymond exogén mód viszonyul a pénzkereslethez, ezért a gazdasági és pénzügyi volatalitás 

még erősebb lesz, így növekszik a gazdaság sérülékenysége is. (Bár ezen kockázatokat a 

digitális jegybankpénz kialakításának feltételrendszerével lehetséges majd limitálni, ahogy azt 

a BIS is jelzi.) Ha a digitális jegybankpénz mennyisége a rendszer tervezéskor fixálásra kerül, 

az egy esetleges gazdasági fellendülés időszakában azt fogja eredményezni, hogy a 

pénzegységek reálértéke felértékelődik. Másképp fogalmazva a termékek ára esni fog a fixált 

pénzmennyiségnek és a felértékelődésnek köszönhetően. Ez a mechanizmus a defláció 

jelenségével egyezik meg, ami a legtöbb esetben egy alul teljesítő gazdaság jellemvonása. 

Ebben a „világban” a vállalkozások és a háztartások hajlamosak lehetnek elhalasztani a 

vásárlásaikat, lévén később úgy is olcsóbbak lesznek a megvásárolni kívánt termékek. A 

szerző által vázolt modellben a digitális jegybankpénz rendszer bevezetése erősen eltérítheti 
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az üzleti ciklusok pályáját és egyúttal számos eszközt kihúz a monetáris politika 

eszköztárából. Az eddig ismert monetáris mechanizmusok teljesen átíródnának. 

Továbbá a „deflációs” jelenség csak részben tűnik kijavíthatónak azzal, hogy a 

gazdaságban lévő digitális jegybankpénz mennyisége adott esetben a gazdaság 

teljesítményével együtt változhat. Ha a digitális jegybankpénz mennyisége tudna nőni vagy 

csökkeni a gazdasági ciklusnak megfelelően, illetve képes lenne részben reagálni a külső 

gazdasági sokkokra, akkor is túlzott mértékű kamat volatilitás lenne tapasztalható 

feltehetőleg, ebből következően a gazdaság sérülékenyebb lenne így is, mint egy 

hagyományos pénzrendszer esetén.  

Brunnermeier és szerzőtársai 20 arra hívja fel a figyelmet, hogy a pénz funkcionalitása 

kapcsán olyan tendenciák várhatóak a magán kriptopénzek megjelenése következtében, hogy 

a pénz eddig ismert funkciói elválhatnak egymástól, illetve ezzel párhuzamosan új funkciók 

kialakulása várható. Ilyen új funkció lesz például a kriptopénzek platformjaihoz való 

kapcsolódás, amely révén egy olyan új ökoszisztéma alakulhat ki, amelyben a hagyományos 

kereskedelmi bankok szerepe erősen meggyengülhetne. A szerzők egy következő 

tanulmányukban21 az újonnan létrejövő digitális valutaövezetek kockázatát azonosítják a 

digitális jegybankpénz alapú rendszerek bevezetése következményeként. Felhívják a 

figyelmet arra, hogy a jövőben kialakítandó rendszerek nem lesznek optimálisak társadalmi 

szinten, lévén nem fogják tudni teljesíteni a Mundell-féle optimális valutaövezetekre 

vonatkozó kritériumokat. Példaként felhozható az a jelenség, hogy az Egyesült Államokban 

élő kínaiak sokszor inkább az Alipayt használják a fizetésekre, mint sem az adott földrajzi 

lokációban hivatalos fizetőeszközt.    

A szerzők az általuk azonosított kockázatok tekintetében úgy látják, hogy a monetáris 

politika hatékonysága akkor is megőrizhető, amennyiben a jegybankpénz csereszköz és 

értékőrző funkciója elválna magától a digitális jegybankpénztől. Meglátásuk szerint az 

elszámolási funkció a legfontosabb, lévén így a jegybank továbbra is kontroll alatt tudja 

tartani a pénzügyi folyamatokat az általa meghatározott referenciakamat révén. Az elszámoló 

funkció megőrzéséhez, viszont a jegybankpénznek teljes mértékben konvertibilisnek kell 

lenni az új kriptóvalutákkal szemben, tehát fix árfolyamon lehetségesnek kell lennie a magán 

kriptopénzek átváltására digitális jegybankpénzre. A rendszer karakterisztikájának kialakítása 

természetesen szabályozói feladat, de emellett szükséges, hogy az jegybankok folyamatosan 

                                                 
20Brunnermeier, Markus. K., Harold. James és Jean-Pierre Landau (2019). The Digitalization of Money 

https://www.nber.org/system/files/working_papers/w26300/w26300.pdf (2021. 02. 10.) 
21Brunnermeier, Markus. K., Harold. James és Jean-Pierre Landau (2019): Digital Currency Areas 

https://voxeu.org/article/digital-currency-areas (2021. 02. 10.) 

https://www.nber.org/system/files/working_papers/w26300/w26300.pdf
https://voxeu.org/article/digital-currency-areas
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implementálják az új technológiai megoldásokat így elérve a végfelhasználók érdeklődésének 

fenntartását a digitális jegybankpénzek tekintetében.  

A Nemzetközi Valutaalap elemzésükben22 kiemelnek több fontos a stabilitásra és 

monetáris politika hatékonyságára kockázatos jelenséget. Ilyen például, hogy a kereskedelmi 

bankok tekintetében dezintermediáció növekedése várható, mivel előfordulhat az a helyzet, 

hogy a végfelhasználók úgy döntenek, hogy javarészt a megtakarításaikat digitális 

jegybankpénzbe tartják majd. Ekkor a betét kiáramlás következményeként drágább 

forrásokhoz kellene nyúlniuk, ami által csökkenne a bankrendszer jövedelmezősége. Ezzel 

összefüggésbe másik fő kockázat, hogy a jegybank mérlegszerkezetében, ha nagymértékű 

lenne a digitális jegybankpénzre a kereslet, hitelezési kockázatok épülnének fel, mert másik 

oldalról jegybanki refinanszírozási forrásokkal kéne támogatnia a helyi kereskedelmi 

bankokat. Másik említésre méltó kockázat a dollarizáció fokozódása. A szerzők a 

dollarizációval kapcsolatban kiemelik, hogy más magas inflációs rátával rendelkező 

gazdaságok fogyasztói is könnyen lehet, hogy egy másik ország digitális jegybankpénzét 

használnák biztonsága és értékállósága miatt.  

Legújabb elemzésükben23 a szerzők amellett érvelnek, hogy a digitális jegybankpénz 

rendszer rövid távon akkor lehetne sikeres, ha a magán kriptopénzek és a digitális jegybank 

pénz egymás mellett létezhetne az úgynevezett szintetikus digitális jegybankpénz 

megközelítés révén. Egy pénzrendszer csak magán kriptopénzekkel egyelőre még túl 

kockázatos lenne, de ha csak digitális jegybank pénz lenne forgalomban az az elemzők szerint 

jelentősen szűkítené viszont a lehetőségét az innovációnak. Ennek a megközelítésnek fontos 

karakterisztikája, hogy az adott digitális és hagyományos jegybankpénz konvertibilis lenne a 

magán kriptopénzzel. Az átváltási árfolyam fixálásra kerülne a pénz névértékével megegyező 

mértékben, továbbá a magán kriptopénz mögött teljes mértékben jegybanki fedezet állna, 

következtetésképp a kriptopénz stabil értékőrző attribútummal is rendelkezne így, amely 

másik oldalról pedig fokozni tudná az elszámolások hatékonyságát és stabilitását a digitális 

jegybankpénznek. Ez a megközelítési mód pénzügyi stabilitási szempontból mérsékelt 

kockázatokkal járna, miközben a monetáris politika hatékonysága vélhetően nem csökkenne, 

e mellett viszont egy innovációt erősítő pénzügyi ökoszisztéma is létrejöhetne így, amely 

jótékony hatással lehetne a növekedésre és a pénzügyi stabilitásra egyaránt. 

                                                 
22Tobias Adrian és Tommaso Mancini Griffoli, 2019: Central Bank Digital Currencies: 4 Questions and 

Answers. IMFblog 

https://blogs.imf.org/2019/12/12/central-bank-digital-currencies-4-questions-and-answers/ (2021.03.10.) 
23Tobias Adrian és Tommaso Mancini Griffoli, 2021: Public and Private Money Can Coexist in the Digital Age. 

IMFblog 

https://blogs.imf.org/2021/02/18/public-and-private-money-can-coexist-in-the-digital-age/ (2021.03.10.) 

https://blogs.imf.org/2019/12/12/central-bank-digital-currencies-4-questions-and-answers/
https://blogs.imf.org/2021/02/18/public-and-private-money-can-coexist-in-the-digital-age/
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5. Összegzés 

Egy digitális jegybankpénz rendszer bevezetéséből eredő főbb stabilitási és monetáris 

politikai kockázatok már annak tervezésekor relatíve jól előrevetíthetők, ezért a rendszer 

szabályozásának keretrendszere döntő fontosságú a jövőbeli sikeresség tekintetében. Attól 

függően, hogy aktuális készpénz teljes állományának átkonvertálása-e a cél, vagy esetleg csak 

egy részleges bevezetésen gondolkodnak a döntéshozók teljesen eltérő monetáris 

kihívásokkal fognak szembesülni. Egyelőre az látszik kirajzolódni, hogy leggyakoribb 

jövőbeli problematika a digitális jegybankpénz bevezetése tekintetében a „digitális 

dollarizáció” gyakori előfordulásának lehetősége, illetve a dezintermediáció növekedése lehet 

majd, ami következtében jelentős mértékben gyengülhet a monetáris politika kontrollja a 

pénzügyi rendszer felett. További fontos tervezési és kockázati kérdés, hogy a bevezetendő 

digitális jegybankpénz mennyisége előre fixálva lesz-e, az új digitális jegybankpénzben 

elhelyezett betétekért jár-e majd kamat, illetve az átváltási árfolyam a digitális kriptopénzre 

fix árfolyamon fog-e megtörténni. Jövőbeli kockázatok csökkentésére véleményem szerint 

egy jó irány lehet az IMF által is javasolt általuk szintetikus digitális jegybankpénz 

rendszernek nevezett megközelítési mód fele elmozdulni. Egy ilyen rendszerben a 

tanulmányban vázolt főbb kockázatok valószínűleg rugalmasan kezelhetőek lennének a 

monetáris politika számára, lévén a külső szolgáltató által nyújtott kriptopénz teljesen fedezve 

lenne jegybanki forrással adott esetben, így a pénz mennyiségének kontrollja továbbra is 

központi bank kezében maradhatna, lévén a kibocsájtott kriptopénz mennyisége jegybanki 

politikához kötött. E mellett pedig a magán kriptopénzek ilyen jellegű együtt létezése egyúttal 

növelné az innováció lehetőségét is, amely hosszútávon mindenképp pénzügyi stabilitást 

erősítő tényező.  
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Antal-Molnár Nikolett*: A blokklánc technológia, és annak lehetséges alkalmazása az 

egészségügyben és a közigazgatásban 

Absztrakt 

A blokklánc technológia napjaink egyik legnagyobb felfedezése, melyet számos területen 

lehet alkalmazni. Az elmúlt években kibontakozó technológia arra ösztönözte a tudósokat és a 

szakembereket, hogy vizsgálják a blokklánc technológia széles körű felhasználási 

lehetőségeit. A blokklánc technológiát eleinte a kriptovaluták fejlesztői használták, hogy 

pénzügyi eszközök cseréjét tegyék lehetővé harmadik fél bevonása nélkül. A technológia 

lehetővé teszi, hogy a résztvevők „mozgassák” az adatokat anélkül, hogy azok lopásnak vagy 

hamisításnak lennének kitéve. Így a blokklánc technológia az adatok decentralizált és 

biztonságos tárolásának és feldolgozásának általános megközelítésévé vált. A blokklánc 

technológia azon képessége, hogy a tranzakciókat egy elosztott főkönyvben rögzíti, új 

lehetőségeket kínál a kormányok számára azáltal, hogy javítja az átláthatóságot, növeli a 

hatékonyságot és megelőzi a csalásokat, ezáltal az állami szektor iránti bizalmat is megerősíti. 

A blokklánc technológia az online tranzakciók nyilvántartása, amely lehetővé teszi számos 

iparág forradalmasítását, beleértve az egészségügyet és a közigazgatást. A tanulmányban a 

blokklánc technológiához kapcsolódó fogalmakat vizsgálom meg, majd különböző 

felhasználási eseteket tekintek át, kiemelve az egészségügyet és a közigazgatást. A tanulmány 

kitér az alkalmazások előnyeire és hátrányaira egyaránt. 

Kulcsszavak: blokklánc, kriptoügyletek, közigazgatás, egészségügy 

1. Bevezetés 

Bő egy évtizeddel ezelőtt egy új, eleinte csak pénzügyi innovációnak számító technológiát 

dolgozott ki a Nakamoto álnéven elhíresült személy, vagy csoport, hogy a banki környezettel 

szemben egy alternatív fizetési rendszert alakítson ki. A technológia digitális aláírások 

láncolatán alapul. Ezt nevezzük blokkláncnak, ami alapvetően egy digitális főkönyv, amely az 

aláírások révén felsorolja az előző tulajdonosokat és a hozzájuk tartozó tranzakciós 

eseményeket. A blokklánc technológiát eleinte a kriptovaluták fejlesztői használták arra, hogy 

pénzügyi eszközök cseréjét tegyék lehetővé harmadik fél bevonása nélkül.1 Napjainkban a 

Bitcoin a legismertebb kriptovaluta, – amely egyelőre nem terjedt el, mint fizetőeszköz, 

                                                 
*PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 
1 Satoshi Nakamoto: A peer-to-peer Electronic Cash System. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf (2021.02.20.) 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
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hanem inkább egy kockázatos befektetési formának tekinthető – amely blokkláncot használ a 

tranzakciók végleges rögzítéséhez, időrendben és kódfejtéssel hitelesítve azokat. Így 

alakulnak ki a blokkok, melyek sokasága alkotja a blokkláncot. Ezeket a blokkláncokat a 

számítógépek peer-to-peer hálózata működteti, amelyeken csomópontok találhatóak, és ezen 

csomópontok mindegyike tárolja a főkönyv teljes másolatát. A rendszer nyílt forráskódú, 

ezáltal a hálózat mindenki számára hozzáférhető, mindemellett két fél közti tranzakciók 

lebonyolítására alkalmas harmadik fél bevonása nélkül. A kriptovaluták térnyerése viszont 

arra ösztönözte – és ösztönzi mai napig – a tudósokat, hogy jobban megismerjék az alapjául 

szolgáló blokklánc technológiát, amely új kapukat nyitott meg.2  

A kriptovalutákon kívül a blokklánc technológia számos más területen alkalmazható, 

például a digitális, vagy valós eszközök tulajdonjogának nyomon követésében, az 

egészségügyben az elektronikus nyilvántartások adatvédelmében, a közigazgatásban az 

adatok folyamatos elérésében és ellenőrzésében, és ezáltal a megbízhatóság fenntartásában, de 

kikapcsolódási vagy szabadidős célra is alkalmazható („CryptoKitties” – amely egy blokklánc 

alapú játék, ami lehetővé teszi a játékosok számára a virtuális macskák gyűjtését, tenyésztését 

és eladását –, virtuális kártyák gyűjtése, cseréje stb.3). 

A tanulmány első részében a blokklánc technológia fogalmát és működési mechanizmusát 

vizsgálom meg, mely elengedhetetlen a következő részek ismertetéséhez. A második rész a 

blokklánc alapú egészségügyi technológiákba és az azokhoz kapcsolódó alkalmazásokba, 

felhasználási lehetőségekbe nyújt betekintést. A harmadik fejezetben pedig a közigazgatásban 

való alkalmazását tekintem át, illetve azokat a kihívásokat, melyekkel a blokklánc használata 

során találkozhatunk. Végezetül a tanulmányt már megvalósult, vagy folyamatban lévő 

blokklánc technológián alapuló alkalmazásokkal zárom. 

2. A blokklánc rendszer fogalmi meghatározása és működési elve 

A blokklánc technológia napjaink egyik legnagyobb felfedezése, melyet számos területen 

lehet alkalmazni. A technológia iránti érdeklődés az elmúlt évtizedben ugrásszerűen 

növekedett, így számos cikk is megjelent a témában. A kezdő lökést Nakamoto publikációja 

adta, így ebben a fejezetben először a cikkben foglaltak alapján a blokklánc kialakulásával 

fogok foglalkozni, illetve a blokklánc fogalmát határozom meg. 

                                                 
2 Michael Crawford Urban, 2018: Inside the Black Blocks: A Policymaker’s Introduction to Blockchain, 

Distributed Ledger Technology and the „Internet of Value”. Toronto, Mowat Centre for Policy Innovation, pp. 

14-19. 
3 Michael Crawford Urban, 2018: Inside the Black Blocks: A Policymaker’s Introduction to Blockchain, 

Distributed Ledger Technology and the „Internet of Value”. Toronto, Mowat Centre for Policy Innovation, pp. 

28-29. 
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Miután a blokklánc technológia alapjait lefektetem, áttérek a rendszer működésének 

leírására, amit a Bitcoin rendszeren fogom végig vezetni. A technológia működési elvének 

ismeretében, már át lehet térni a gyakorlati alkalmazására. 

2.1. A blokklánc kialakulása és fogalma 

2008-ban megjelent – a még mindig ismeretlen személyazonossággal rendelkező – Satoshi 

Nakamoto „Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” című tanulmánya, amely a 

peer-to-peer rendszert, és így a blokklánc technológia kialakulásába nyújt betekintést, a 

Bitcoin cserék támogatása mentén. A publikáció egy új fizetési rendszert mutat be két fél 

között, kihagyva a harmadik, közvetítő felet. A két fél közötti biztonságos cserét a 

kriptográfia alkalmazása és a decentralizált fizetési rendszer teszi lehetővé. Mivel a rendszer 

nyílt forráskódú, ezért mindenki számára hozzáférhető, illetve az egyes cserék digitális 

aláírásokon alapulnak, így a hitelesség bárki számára ellenőrizhetővé válik. Az aláírások 

révén egy hálózat keletkezik, amit Nakamoto Bitcoin-nak nevezett, és a digitális aláírások 

láncolataként határozott meg.  

Ez a rendszer, mint már említettem, a tulajdonjog magas szintű ellenőrzését segíti elő, de a 

kettős költekezést (double spending) nem tudja megakadályozni. Nakamoto ennek 

megoldására javasolta a peer-to-peer rendszer alkalmazását, ami olyan hálózatot, és a köztük 

lévő kapcsolatot jelöl, amelyben minden számítógép szerverként működik, így közvetlen 

hozzáférést biztosít két fél között egy központi szerver nélkül. A tranzakciók és a hozzájuk 

tartozó adatok egy úgynevezett digitális főkönyvben érhetőek el, blokkokba rendezve. A 

tranzakciók tehát adatblokkokként csatlakoznak egymáshoz, amit a peer-to-peer rendszerben 

lévő csomópontok hitelesítenek és időbélyegzővel látnak el. Ez a hitelesítés igazolja, hogy 

nem történik kettős költekezés. Az így hitelesített adatblokkok egymáshoz kapcsolódnak, azaz 

láncot alkotnak. Ezt nevezzük blokkláncnak.4 

A blokklánc és az elosztott főkönyvi technológia (DLT) a 21. századi gazdaság 

alaptechnológiáját képviselik. A DLT technológia a blokkláncot és más hasonló 

technológiákat is magában foglal. A DLT egy olyan decentralizált hálózat, amelyben az 

adatok a hálózat tagjai között megosztásra kerülnek, és a hálózat bármely, arra jogosult tagja 

hozzáférhet ezekhez az adatokhoz, illetve módosíthatja, hitelesítheti azokat. A blokklánc a 

DLT leggyakrabban előforduló formája, amely plusz kritériumot tartalmaz az elosztott 

                                                 
4 Satoshi Nakamoto: A peer-to-peer Electronic Cash System. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf (2021.02.20.) 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
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főkönyvhöz képest, ami nem más, mint az adatblokkok láncokba rendezése. Ezen felül a 

blokkláncon az adatok visszamenőleg nem módosíthatóak.5 

Nakamoto publikációja után számos cikk jelent meg a blokkláncról, így több definíció is 

létezik, melyek közül párat megemlítek: 

 Don és Alex Tapscott szerint a blokklánc egy programozott főkönyv, amely olyan 

gazdasági tranzakciókat tartalmaz, amelyeken nem lehet változtatni.6 

 Chen szerint a blokklánc egy elosztott főkönyv, ami a tranzakciókat blokkok 

formájában tárolja, amelyek láncszerűen kapcsolódnak egymáshoz.7 

 Marr szerint a blokklánc egy decentralizált főkönyv, ami lehetővé teszi a két fél között 

lezajló tranzakciók időbélyegzését és rögzítését harmadik fél bevonása nélkül.8 

 Bogart és Rice szerint a blokklánc általában egy elosztott főkönyv, azaz blokkok 

időrendi lánca, ahol minden blokk tartalmazza az érvényes hálózati aktivitás rekordját, az 

utolsó blokk hozzáadásától számítva.9 

 Kakavand és társai szerint a blokklánc egy olyan adatbázis, amely időrendi sorrendben 

lebonyolított tranzakciókból áll, amiket blokkoknak nevezünk, és ezekben bármely tranzakció 

ellenőrizhető.10 

Ezek alapján tehát azt lehet mondani, hogy a blokklánc olyan tranzakciók együtteséből áll, 

melyek egymás után következnek időrendben, és két fél között zajlanak harmadik fél 

bevonása nélkül. 

2.2.  A blokklánc működési elve 

Az előzőekben kifejtettem, hogy a blokklánc tranzakciók láncolata, ahol az új tranzakciók 

időbélyeggel ellátva kapcsolódnak a már meglévő lánchoz. Elvileg a lánc bármilyen 

tranzakciót rögzíthet, kezdve virtuális eszközök tulajdonjogának átruházásától akár fizikai 

eszközök tulajdonjogának átruházásáig. A Bitcoin a legelterjedtebb, és az első olyan digitális 

                                                 
5 Michael Crawford Urban, 2018: Inside the Black Blocks: A Policymaker’s Introduction to Blockchain, 

Distributed Ledger Technology and the „Internet of Value”. Toronto, Mowat Centre for Policy Innovation, pp. 6-

10. 
6 Don Tapscott – Alex Tapscott, 2016: Blockchain Revolution: How the technology behind bitcoin is changing 

money, business, and the world. New York, Penguin Random House LLC, p. 7. 
7 Yan Chen, 2018: Blockchain tokens and the potential democratization of enterpreneurship and innovation. In: 

Business Horizons. 61(4). szám, pp. 567-575. 
8 Bernard Marr: A Very Brief History of Blockchain Technology Everyone Should Read. 

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/02/16/a-very-brief-history-of-blockchain-technology-everyone-

should-read/?sh=63efedc77bc4 (2021.02.20.) 
9 Spencer Bogarat – Kerry Rice, 2015: Blockchain Report: Welcome tot he Internet of Value. 

https://ripple.com/insights/needham-report-welcome-to-the-internet-of-value/ (2021.02.20.) 
10 Hossein Kakavand et al., 2017: The Blockchain Revolution: An Analysis of Regulation and Technology 

Related to Distributed Ledger Technologies. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2849251 

(2021.02.20.) 

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/02/16/a-very-brief-history-of-blockchain-technology-everyone-should-read/?sh=63efedc77bc4
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/02/16/a-very-brief-history-of-blockchain-technology-everyone-should-read/?sh=63efedc77bc4
https://ripple.com/insights/needham-report-welcome-to-the-internet-of-value/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2849251
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„pénznem”, amely a blokklánc technológiát alkalmazta. Viszont fontos tisztázni, hogy a 

blokklánc és a Bitcoin nem szinonimái egymásnak, hanem a Bitcoin egy, a blokklánc 

technológiát felhasználó rendszer. Marr hasonlata szerint, ha a blokkláncot tekintjük az 

internetnek, akkor a Bitcoin lehetne például az e-mail.11 A blokklánc technológiát eleinte a 

digitális valuták, és első sorban a Bitcoin rendszer hozta létre. A Bitcoin esetében a blokklánc 

rendszer a „proof-of-work”12 technikán alapszik, ami nem más, mint a csomópontok közti 

verseny, „kódfejtés” segítségével. Ez a kódfejtés költségessé teszi a versenyt, mivel a 

megfejtés nehezen tárható fel, de ez biztosítja a csalások kizárását is. Egy-egy blokk 

megfejtéséért a csomópont tulajdonosa Bitcoin-t kap cserébe, ez ösztönzi a versenyt.13 

Nakamoto a hálózat működését hat pontban írta le, ezek a következők14: 

1) Az új tranzakciók továbbítása az összes csomópontnak. 

2) A csomópontok blokkokba gyűjtik az új tranzakciókat. 

3) Az összes csomópont elkezdi keresni a blokk megfejtését. 

4) Amikor egy csomópont megtalálja a megfejtést, azt továbbítja az összes többi 

csomópont részére. 

5) A csomópontok elfogadják a blokkot, ha abban minden tranzakció érvényes, és nem 

merül fel a kettős költekezés. 

6) A csomópontok elkezdenek dolgozni a következő blokk létrehozásán a láncban. 

A blokklánc rendszer tehát egy világméretű, decentralizált számítógépes hálózat, melyben 

minden, a hálózatba bekapcsolódó számítógép csomópontnak tekinthető. Minden csomópont 

rendelkezik a blokklánc legfrissebb verziójával és versenyez az utolsó tag megfejtéséért, 

amiért Bitcoinban részesül. A megfejtés költséges folyamat, ezt kompenzálja a „nyeremény”, 

és ez hivatott biztosítani a csalások kiküszöbölését is. Nakamoto szerint a rendszer kialakítása 

révén a csalónak rá kell jönnie arra, hogy ha szabályosan nyeri meg a versenyt, az 

jövedelmezőbb lesz számára. A Bitcoin és a blokklánc tehát két külön fogalom, a blokklánc 

technológia csupán a Bitcoin-technológia alapjául szolgáló rendszer.15 

                                                 
11 Bernard Marr: A Very Brief History of Blockchain Technology Everyone Should Read. 

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/02/16/a-very-brief-history-of-blockchain-technology-everyone-

should-read/?sh=63efedc77bc4 (2021.02.20.) 
12 Proof-of-work: „a munka bizonyítéka”. Egy bizonyítási módszer, amivel az egyik fél igazolja a másik fél 

számára, hogy bizonyos mennyiségű számítási „erőfeszítést” elköltött. Forrás: Michael Crawford Urban, 2018: 

Inside the Black Blocks: A Policymaker’s Introduction to Blockchain, Distributed Ledger Technology and the 

„Internet of Value”. Toronto, Mowat Centre for Policy Innovation, p. 15. 
13 Michael Crawford Urban, 2018: Inside the Black Blocks: A Policymaker’s Introduction to Blockchain, 

Distributed Ledger Technology and the „Internet of Value”. Toronto, Mowat Centre for Policy Innovation, pp. 

14-19. 
14 Satoshi Nakamoto: A peer-to-peer Electronic Cash System. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf (2021.02.20.) 
15 Satoshi Nakamoto: A peer-to-peer Electronic Cash System. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf (2021.02.20.) 

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/02/16/a-very-brief-history-of-blockchain-technology-everyone-should-read/?sh=63efedc77bc4
https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/02/16/a-very-brief-history-of-blockchain-technology-everyone-should-read/?sh=63efedc77bc4
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
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2.3.  Összegzés 

Ebben a részben ismertetésre kerültek a blokklánc technológia alapjai, amely a következő 

részek megértését szolgálja. A technológiát eleinte a kriptovaluták fejlesztői használták, hogy 

pénzügyi eszközök cseréjét tegyék lehetővé harmadik fél bevonása nélkül. A technológia 

lehetővé teszi, hogy a résztvevők „mozgassák” az adatokat anélkül, hogy azok lopásnak vagy 

hamisításnak lennének kitéve. Így a blokklánc technológia az adatok decentralizált és 

biztonságos tárolásának és feldolgozásának általános megközelítésévé vált. 

3. Blokklánc technológia alkalmazása az egészségügyben 

Az előző részben megvizsgáltam a blokklánc technológia alapjait, így a kialakulási 

folyamatát, valamint fogalmi meghatározásokat sorakoztattam fel, amik segítik a rendszer 

megértését. Ezután a működési elvét is bemutattam, így át lehet térni az alkalmazására. A 

blokklánc technológia az online tranzakciók nyilvántartása, amely lehetővé teszi számos 

iparág forradalmasítását, beleértve az egészségügyet is. A technológia alkalmazása nagyobb 

hatékonyságot ígér a betegellenőrzések során és segítheti az egészségügyi nyilvántartások 

titkosítását is. Ezen felül az egészségügyi infrastruktúrák és a szoftverek növekvő 

költségeinek visszaszorításában is segítséget nyújthat a blokklánc technológia alkalmazása. 

Az egészségügyi adatok megosztásának képessége – a felhasználók magánéletének és 

adatbiztonságának veszélyeztetése nélkül –, nélkülözhetetlen lépés az egészségügyi rendszer 

intelligensebbé tételéhez, és az egészségügyi szolgáltatások minőségének és a felhasználói 

tapasztalatok javításához. 

Eleinte az elektronikus egészségügyi nyilvántartások hatékonyságának növelésére és 

javítására volt a legnagyobb igény. Ezek a nyilvántartások ma már olyan eszközöknek 

tekinthetőek, melyek lehetővé teszik a betegek számára, hogy nagyobb kontrollal 

rendelkezzenek a saját egészségügyi ellátásuk felett. A blokklánc technológia ebben tudna 

segíteni a betegeknek, azáltal, hogy az összes róluk nyilvántartott adatot összekapcsolná és a 

tulajdonosa számára elérhetővé tenné azokat. A beteg ellenőrizni tudná, hogy ki fér, illetve ki 

fért hozzá az adataihoz, valamint azt is, hogy milyen új „tranzakciót” kapcsolnak hozzá. A 

blokklánc technológia magas szintű biztonsági mechanizmusa pedig megóvná az adatokat a 

titkosság veszélyeztetésétől. A rendszer működését tanuló algoritmusok is tudnák segíteni, ha 

a betegekről több adat állna rendelkezésre, ami megkönnyíthetné a gyógyszerek fejlesztését és 

új orvosi áttörésekhez vezethetne.16 

                                                 
16 Michael Crawford Urban, 2018: Inside the Black Blocks: A Policymaker’s Introduction to Blockchain, 

Distributed Ledger Technology and the „Internet of Value”. Toronto, Mowat Centre for Policy Innovation, p. 42. 
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A betegek előbb említett felhasználási lehetőségein kívül egyértelműen az orvosok 

munkáját is nagyban segítené a blokklánc rendszer alkalmazása. Jelenleg az egészségügyi 

adatok egy-egy betegről több szolgáltatónál találhatóak (kórház, háziorvos, szakorvos stb.), és 

még az adatok tárolása sem egységes. Ezért, az információk megosztása nem csak költséges, 

de időigényes is egyszerre, arról nem is beszélve, hogy a különböző rendszerekben való 

kiigazodás megterhelő lehet az orvosok, illetve más felhasználók számára is. A blokklánc 

technológia ezekre a problémákra megoldást nyújthat, hiszen képes lenne a betegekről 

minden adat egységes tárolására.17 

A blokklánc technológia lehet az az infrastruktúra, ami szükséges az egészségügyi adatok 

titkosságának és biztonságának megőrzésében. A fent említett eseteken kívül alkalmazható 

lenne a technológia például a gyógyszerhamisítás megelőzésére, a klinikai vizsgálatok 

biztonságosabbá tételére vagy a betegségek felismerésének megkönnyítésére. A fő előnye a 

technológia használatának az egészségügyben, hogy az adatok tárolása egységes, ezáltal 

átláthatóbb, rendezettebb és biztonságosabb lenne.  

Az informatikai rendszerek együttműködő képességének a határait is megszűntetné, mivel 

eltűnnének a rendszerhatárok és a földrajzi korlátozottságok is. Ezeken felül nem kevés időt 

takaríthat meg a betegek és az orvosok számára egyaránt, és még a K+F ciklust is 

lerövidítheti. Így nem csak a betegélményt javíthatná, hanem csökkenthetné a költségeket is, 

és hozzájárulhatna a hatékonyabb ellátáshoz. 

A rendszernek persze nem csak előnyei vannak, valószínűleg ezért sem alkalmazzák még 

eddig. Bár egy olyan technológiáról van szó, melyben az adatok biztonságosan tárolhatóak, az 

adatvédelem és az érzékeny beteginformációkhoz való hozzáférés még nem tisztázott ebben a 

kérdésben hiszen, ha valaki képes azonosítani a blokklánc kulcsát, minden adathoz 

hozzáférhet. Ezen felül a blokklánc technológiára való átálláshoz az összes orvosi egység 

együttműködésére és jelentős műszaki infrastruktúra kiépítésére lenne szükség. 

4. Blokklánctechnológia alkalmazása a közigazgatásban 

Az előző részben áttekintettem a blokklánc technológia egészségügyben betöltendő 

szerepét, melyből már lehet következtetni a közigazgatási alkalmazhatóságára is, amikről 

ebben a részben írok részletesebben. 

                                                 
17 Robert Lord: Blockchain In Health Care: The Good, The Bad And The Ugly. 

https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/04/13/blockchain-in-health-care-the-good-the-bad-and-

the-ugly/?sh=76cb21836278 (2021.03.02.) 

https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/04/13/blockchain-in-health-care-the-good-the-bad-and-the-ugly/?sh=76cb21836278
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/04/13/blockchain-in-health-care-the-good-the-bad-and-the-ugly/?sh=76cb21836278
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A blokklánc technológia alkalmazásának előnyei felkeltették a kormányok érdeklődését is, 

hogy kihasználva a technológiában rejlő lehetőségeket javítani tudják az átláthatóságot, és 

kiküszöbölhessék a korrupciót. Ezek az előnyök a fejlődő országok számára kiemelten 

fontosak, mivel sokkal kiszolgáltatottabbak a csalásokkal vagy a korrupcióval szemben, mint 

a fejlett országok. A blokklánc technológia azon képessége, hogy a tranzakciókat egy 

elosztott főkönyvben rögzíti, új lehetőségeket kínál a kormányok számára azáltal, hogy javítja 

az átláthatóságot, növeli a hatékonyságot és megelőzi a csalásokat, ezáltal az állami szektor 

iránti bizalmat is megerősíti. Tehát a blokklánc technológia valószínűleg legérdekesebb 

felhasználási területei a tágabb közszférában találhatóak, ide sorolhatóak például az egyének 

tudományos bizonyítványainak rendszerezése, vagy különböző engedélyek kiadási 

hatékonyságának növelése. Számos területen lehet alkalmazni a technológiát, de be kell látni, 

hogy nem jelent minden problémára megoldást. 

A közigazgatás egyik fontos területe a meglévő dokumentumok hitelesítése, elismerése, 

amelynek működését segíthetné a blokklánc technológia. Gondoljunk csak bele abba, hogy az 

általános iskolákból, vagy később a gimnáziumokból/középiskolákból az egyetemekre történő 

jelentkezéskor az addigi „eredményeinkkel”, azaz tanúsítványainkkal (év végi 

bizonyítványok, érettségi bizonyítvány, nyelvvizsga bizonyítvány) tudunk jelentkezni. És ez 

még csak a kezdet, hiszen a munka világában is, ha különböző állásajánlatokat nézünk meg, 

láthatjuk, hogy különböző képesítéseket várnak el, vagy tapasztalatot, amelyeket szintén 

dokumentumokkal, tanúsítványokkal kell igazolnunk. Ezen dokumentumok meglétének az 

igazolása, nem csak időigényes, hanem igen költséges is lehet. Ezen felül, a dokumentumokat 

bekérő fél számára is okozhat problémát, a dokumentumok hitelességének megítélése.18  

Amíg csak egy-egy országon belül gondolkodunk, nem is tűnhet olyan soknak a 

dokumentumok száma, de nemzetközi kiküldetések során, vagy nemzetközi hallgatók 

számára, számos extra dokumentum leadására is keletkezhet igény. Ilyen esetekben egy-egy 

dokumentumot több példányban is kérhetnek, így a csalásoknak is jobban ki vannak téve a 

felek. A blokklánc technológia alkalmazásával megoldható lenne, a hitelesített 

dokumentumok egységes, digitális tárolása úgynevezett digitális pénztárcákban. Ezután a 

dokumentum tulajdonosának elegendő lenne megadnia a bekérő fél számára a digitális 

pénztárca címét, amiből az adatokat le lehet kérdezni.19 

                                                 
18 Michael Crawford Urban, 2018: Inside the Black Blocks: A Policymaker’s Introduction to Blockchain, 

Distributed Ledger Technology and the „Internet of Value”. Toronto, Mowat Centre for Policy Innovation, p. 43 
19 Michael Crawford Urban, 2018: Inside the Black Blocks: A Policymaker’s Introduction to Blockchain, 

Distributed Ledger Technology and the „Internet of Value”. Toronto, Mowat Centre for Policy Innovation, p. 43 
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Egy másik fontos probléma a közigazgatásban, melyre a blokklánc technológia megoldást 

nyújthatna, a különböző hivatalok közötti információ áramlás hatékonysága. Gondoljunk itt 

csak arra, hogy megváltozik a nevünk vagy a lakcímünk. Ilyen esetekben a személyes irataink 

megváltoznak, de itt véget is érhetne az utánajárás, és az ezzel eltöltött idő. Ezzel szemben 

viszont, a közüzemi szolgáltatókat, a személyes bankfiókunkat, a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatalt és számos más közintézményt is fel kell keresnünk, hogy minden megfelelően 

működjön. A blokklánc technológia elsődlegesen csökkenteni tudná ezeket a 

kapcsolatfelvételeket és a csalásokat is vissza tudná szorítani. Az előbb említett esetekben az 

egyénnek többször és több helyen át kell adnia ugyanazokat az információkat magáról, amit a 

blokklánc rendszer is továbbíthatna, így jelentős időt takarítana meg az egyén számára, illetve 

munkaórát a közigazgatásban. 

Ezen felül, mivel az információkat több rendszerbe vezetik fel, így az azokkal történő 

visszaélések, adattartalmi hibák valószínűsége is nagyobb. A blokklánc technológia 

alkalmazása tehát elősegíthetné a közigazgatás ügyfélközpontúbb működését, miközben 

növelné az érintett adatok biztonságát és csökkentené a költségeket.20 

A technológia használatával az adatok manipuláció nélkül rögzíthetővé válnának, 

átláthatóbbak és kezelhetőbbek lennének a szervezetek és az egyének számára egyaránt, és 

ezek nagyban hozzájárulnának az emberek közszférába vetett bizalmának növelésében is. 

5. Példák a blokklánc technológia alkalmazási területeire 

Az előző két részben az egészségügyre és a közigazgatásra fókuszáltan említettem példákat 

a blokklánc technológia alkalmazásának lehetőségeire. Ebben a részben pár példát sorolok fel 

az egész világból, hogy hol, és mire alkalmazzák a blokklánc technológiát napjainkban. 

Először egy táblázattal szemléltetem, hogy a világ különböző részein mire használják a 

blokklánc technológiát, és a területeken belül mik a fókuszpontok (1. táblázat), majd pár 

konkrét példát említek. 

  

                                                 
20 Michael Crawford Urban, 2018: Inside the Black Blocks: A Policymaker’s Introduction to Blockchain, 

Distributed Ledger Technology and the „Internet of Value”. Toronto, Mowat Centre for Policy Innovation, p. 44 
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2. táblázat: A blokklánc technológia alkalmazási területei 

Forrás: James Clavin et al.: Blockchains for Government: Use Cases and Challanges 

Mint azt már a III. részben leírtam, az egészségügyben számos területen alkalmazható 

lenne a blokklánc technológia. Az Egyesült Államokban a nyilvántartások kezelésére az 

Egészségügyi és Szociális Minisztérium (HHS) kifejlesztett egy blokklánc alapú alkalmazást 

(Accelerate), amely mesterséges intelligenciát, gépi tanulást és folyamat automatizációt 

alkalmaz. Ez volt az első elfogadható kockázati szinttel rendelkező rendszer, amelyet 

alkalmaztak. Az Amerikai Járványügyi Hivatal kutatást folytat a blokklánc technológia 

felhasználásáról a járványok nyomon követése érdekében. 

A kínai kormány támogatásával születhet meg Malajziában az első blokklánc város. A 

tervek szerint a teljes városi infrastruktúra blokkláncra fog épülni, és a lakosok mindent az 

úgynevezett DMI tokennel tudnak majd fizetni. Nem titkolt szándék, hogy turisztikai 

forgalmat is akarnak generálni, ezért váltókat is telepíteni fognak a városba, ahol a fiat 

pénzeket DMI tokenekre lehet majd váltani. A projekt egyik fő célja a turisták szokásainak 

nyomon követése. 

Észtországban majdnem mindenki (98%) online küldi be az adóbevallását, és az 

egészségügyi adatok digitalizálása is majdnem teljeskörű (99%). Grúziában a földtulajdon-

nyilvántartására, és a kapcsolódó ingatlanügyletekhez blokklánc technológiát alkalmaznak, 

ami nagyban megnövelte a hatékonyságot. Svédország ezeken a területeken egy blokklánc 

Alkalmazási terület Országok Alkalmazás fókusza 

Orvosi és egészségügyi ellátás Kína, Egyesült Államok, Svájc, 

Fülöp-szigetek, Japán, Brazília 

stb. 

Ellátási lánc, IoT, stb. 

Pénzügyi alkalmazások Szinte mindenhol Kriptovaluták, vagyonkezelés, 

stb. 

Kritikus infrastruktúra Dél-Korea Vagyonkezelés, optimalizálás. 

stb. 

„Blokklánc város” Malajzia Kriptovaluták, adatkezelés 

Vagyonkezelés Grúzia, Svédország, Svájc Földhivatal, ingatlanügyletek, stb. 

Oktatás Japán, Málta Tanúsítványkezelés 

Adatkezelés Fülöp-szigetek, Ausztrália Felhő adatkezelés 
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alapú alkalmazást használ, és a blokklánc technológiát már az oktatásban is alkalmazzák. 

Máltán a blokklánc technológiát az akkreditációs folyamatban kezdték el használni.21 

6. Következtetések 

A blokklánc technológia felhasználása iránti növekvő érdeklődés figyelhető meg, hiszen 

számos iparágban alkalmazzák. A fent leírtakból látható, hogy napjainkban az elektronikai 

eszközök világában a blokklánc technológia számos területen alkalmazható, mely a 

mindennapi életben is nagy segítséget jelent. Mindazonáltal ezek az alkalmazások még 

mindig a kezdeti fázisban vannak, és még jelentős fejlesztéseken és tapasztalásokon kell 

végig menni annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabb működési rendszert érjék el.  

A kormányok egyik legfőbb kérdése, hogy szükséges-e a blokklánc technológia, vagy 

elegendő egy annál egyszerűbb rendszer alkalmazása. Viszont a döntéshozóknak, akik 

ezekben a kérdésekben döntenek, tisztában kell lenniük a blokklánc működésével, hogy az 

adott pillanatban a megfelelő rendszer alkalmazását válasszák, amely így a leghatékonyabb 

működést tudja biztosítani. 

Látható vált az is, hogy az egészségügyi adatok kritikus jellege egyedülálló blokklánc 

technológiát igényel a biztonságos adatmegosztás megkönnyítésében. A megvalósítás nem 

egyszerű, rengeteg erőfeszítést követel meg az érintett felek részéről, és a rendszer 

biztonságos fenntartása is kihívásokat tartogat. A napjainkban zajló globális járvány viszont 

egyértelművé tette, hogy szükség van egy ilyen rendszer kialakítására, hogy az egészségügyi 

adatok gyorsabb áramlása segítse a hatékonyabb védekezést, és a járvány megfékezését. 

                                                 
21 James Clavin et al., 2020: Blockchains for Government: Use Cases and Challanges. In: Digital Government: 

Research and Practice. 1(3). szám, p. 22.  


