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Figyelmeztetés

A könyv vagy bármely fejezete nem tekinthető befektetési ta-
nácsadásnak: a szerzők célja mindössze az új technológiák és 
használatuk bemutatása. Befektetési döntéseit mindenki a maga 
felelősségére és saját belátása szerint hozza meg. A könyv szerzői 
és a kiadó tehát nem vállalnak felelősséget a könyvben foglal-
tak hatására tett befektetések esetleges elvesztéséért. Kriptopén-
zekbe csak akkora összeget javasolt befektetni, amekkora összeg  
esetleges elvesztése a befektető anyagi helyzetét nem változtatja 
meg jelentősen.
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BEKÖSZÖNTŐ
Király Júlia 

Ez a könyv jókor van jó helyen. A bitcoin már belépett a magazi-
nok világába, már vitatkoznak róla a sarki fűszeresnél, de még a 
pénzügyek szakértői sem járatosak benne igazán. A jegybankok 
már rendeznek blockchain- és e-pénz-konferenciákat, de az elő-
adásokban még több a kérdőjel, mint az állítás.

Az emberiség jelentős része még a ma használatos banki számla-
pénzt sem emésztette meg. A pénzügyek professzorai sem mindig 
értik, hogy napjaink számlapénzét már rég nem a jegybankok sza-
bályozzák, hanem a kereskedelmi bankok teremtik hitelnyújtás-
sal. Még szabályozottan, de egyre inkább decentralizáltan.

Ebben a helyzetben felmerül a kérdés, hogyan lesz képes a tár-
sadalom megbirkózni a már egyáltalán nem centralizáltan és egy-
általán nem szabályozottan létrejövő új kriptopénzekkel. Való-
színűleg ez esetben is a hétköznapi tapasztalat lesz a meghatározó. 
A fiatal generációk már otthonosan mozognak az e-világban, 
amelynek térhódítása gyorsabb lesz a mindennapi életben, mint 
a tudomány, a jog, a szabályozás vagy az oktatás világában.

Ami az új világban sem változik, az az, hogy a pénzhasználat 
a bizalmon alapszik. Ebben a kriptopénz sem különbözik elődei-
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től – szinte minden fejezetben új és új igazolását kapjuk e régi 
bölcsességnek. Ahogy az is kiderül a szerzők leírásából, hogy a de-
centralizálás, a törvény- és szabálynélküliség a szabadság bódító 
illata mellett kockázatokkal és veszélyekkel jár együtt. Szerencsére 
nem elfogult leírást kapunk, hanem sokoldalú tényfeltárást.

Valószínűleg a könyv egyik legnépszerűbb fejezete – a bányászati 
szaktanácsok mellett – a kriptopénzpiacok, a tőzsdék működését 
leíró és elemző rész lesz, ám én teljes meggyőződéssel állítom, 
hogy a legfontosabb pedig a blokklánc-technológia leírása, mert 
ez a valódi kulcs az új e-világhoz. 

Györfi András és az általa összehozott szerzőtársak – Léderer 
András, Paluska Ferenc, Pataki Gábor, Trinh Anh Tuan – köny-
ve egészen biztosan nem fog minden olvasó minden kérdésére 
választ adni, de választott témája számos területét lefedi, és segít, 
hogy egyre többen érezzük otthonosan magunkat ebben az új 
e-világban.

Király Júlia
a közgazdaság-tudományok kandidátusa,  

az MNB volt alelnöke
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ELŐSZÓ

Világunk manapság nem csupán gyorsan változik, de a változás 
sebessége is folyamatosan nő. Egyre kevesebb idő telik el a hatal-
mas horderejű újdonságok megjelenése között. Géneket szer-
kesztünk akár már sejteken belül, fakockák helyett kilométerekre 
küldhető drónt veszünk gyermekeinknek, a Mars-utazásnak pedig  
már csak az időpontja kérdéses. Alig hogy hétköznapi jelenséggé 
váltak az önvezető autók, máris repülő taxikról látunk élő videókat 
a közösségi médiában. Tartalomfogyasztási szokásaink, párkere-
sési módszereink és mindennapi kommunikációra használt tech-
nológiáink szintén rohamos átalakuláson mennek keresztül.

Még ebben a környezetben is kimagasló helyet kapnak a krip-
topénzek. A forradalmi jelentőségű eszközök szerepe ugyan még 
formálódik, ám kétségkívül fényes jövő előtt állnak. A könyv szer-
zői egyaránt hisznek abban, hogy hamarosan már nem készpénz-
zel vagy bankkártyával oldjuk meg napi vásárlásainkat, hanem 
fizikai formával nem rendelkező és bármiféle központi szervezet-
től független, tisztán digitális fizetőeszközzel. A világ olyan alap-
vető változás előtt áll, amely mindannyiunk életére hatással lesz.
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Amellett, hogy befektetési lehetőségként tekintünk a kriptopén-
zekre, fontos tisztában lennünk a mögöttes technológia jelentő-
ségével is. Hiszünk abban, hogy a központi felügyelet és irányítás  
nélküli elosztott hálózaton alapuló, folyamatosan fejlődő és hatal-
mas jövő előtt álló blokklánc igazságosabbá, élhetőbbé, költség-
hatékonyabbá és biztonságosabbá teszi üzleti és egyéb folyama-
tainkat. Szívből kívánjuk mindenkinek, hogy sikeresen alkalmazza 
a forradalmi technológiát, és legyen részese a világban zajló fontos 
változásnak, amelynek még mindig a korai szakaszában járunk. 
Akár tranzakciókat hitelesítő bányászként, akár önkéntes csomó-
pont-üzemeltetőként vagy éppen kereskedőként, de egyszerűen 
kriptopénzhasználóként és -elfogadóként is olyan rendszer része-
sei lehetünk, amely gyökeresen megváltoztathatja életünket.

A változásra márpedig fel kell készülni. Könyvünk megírásával 
azt a célt tűztük ki, hogy közérthető összefoglalót és gyakorlati  
információt nyújtsunk a kriptopénzekről. A könyv elolvasása 
semmiféle szakmai előképzettséget nem igényel. A hétről hétre 
változó területet az alapoktól kezdve kívánjuk bemutatni mind-
azoknak, akik nyitottak a világ fontos újdonságaira. 

Györfi András

 


