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K I R Á L Y  P É T E R  B Á L I N T 1

A kriptovaluták pénzügyi fogyasztóvédelmi  
aspektusai

Az elmúlt évtizedben számos pénzügyeink kezelését megkönnyítő innováció lá-
tott napvilágot, amelyeket a külföldi irodalom FinTech-nek nevez. A fogalomnak 
nincsen magyar megfelelője, de annyira elterjedt, hogy az elmúlt években már 
hazánkban is számos FinTech-konferenciát szerveztek. A kifejezés azon új tech-
nológiák gyűjtő elnevezése, amelyek a pénzügyi szolgáltatások és az informatikai 
fejlesztések aktív kapcsolatát valósítják meg, és amelyek vagy új e-szolgáltatások-
ként jelennek meg a piacon, vagy továbbfejlesztik a meglévő pénzügyi szolgálta-
tásokat számítástechnikai eszközök segítségével.2 A Fintech technológiák közül a 
következőkben bemutatom a kriptovaluták, valamint az azok használatát lehető-
vé tevő ún. blokklánc technológiát, majd ismertetem az általuk felvetett pénzügyi 
fogyasztóvédelmi aggályokat.

1. A BLOKKLÁNCOK ÉS KRIPTOVALUTÁK FOGALMA, MŰKÖDÉSE ÉS 
JELLEGADÓ TULAJDONSÁGAIK

A blokklánc egy megosztott (distributed) főkönyv vagy decentralizált adatbázis, 
amely nyilvános, és a kriptográfiai eljárásoknak köszönhetően hitelt érdemlő-
en és visszamenőleg megváltoztathatatlan módon bizonyítja a rögzített adatokat 
(pl. megtörtént tranzakciókat) bármilyen közvetítő személy vagy szerv nélkül, 
pusztán peer-to-peer módon.3 Azaz egy olyan számítógépes hálózatról van szó, 
amelynek felhasználói (jobban mondva azok csomópontként működő számító-
gépei) egymással közvetlenül kommunikálnak, központi kitüntetett csomó-
pont (számítógép) nélkül.4

A blokkláncok legismertebb felhasználási módja a pénzügyi tranzakciók 
lebonyolítása, mivel a blokklánc alkalmas az online fizetések, pénzforgalmi szol-
gáltatások biztonságos lebonyolítására. Az elektronikus pénzek és online fize-
tések egyik legnagyobb hátránya, hogy mivel egy adatról van szó, amely nagyon 

[1] SZE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, doktorandusz hallgató. Témavezető: Dr. Pardavi 
László, egyetemi docens, SZE-DFK, Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék.
[2] Glavanits Judit – Király Péter Bálint: A blockchain-technológia alkalmazásának jogi elő-
kérdései: a fogalmi keretek pontosításának szükségessége, in Jog-Állam-Politika, 2018/3. szám, 
175. o.
[3] De Filippi, Primavera – Wright, Aaron: Blockchain And The Law: The Rule Of Code, 2018, 
Harvardy University Press, London, 13–14. o.
[4] Drescher, Daniel: Blockchain Basics – A Non-Technical Introduction In 25 Steps, 2017, 
Apress, New York, 23. o.
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könnyen feltörhető és reprodukálható, ezért fennáll a veszélye, hogy ugyanazt a 
pénzegységet kétszer használják fel (ún. double spending).5 Ennek a problémának 
a kiküszöbölésére különböző központosított eljárások jöttek létre (ilyeneket hasz-
nálnak pl. a bankok is), amelyek azonban idő- és költségigényesek. A blokklánc a 
kettős költés megakadályozására minden ügyletet ellenőriz és hitelesít megosztott 
számítógépes hálózatának segítségével. 

A hitelesítéshez használt algoritmus biztosítja, hogy minden rögzített tranzak-
ció egyedi volt, és nem költötték el ugyanazt az egységet kétszeresen. Ha példának 
okáért ugyanazt az egységet egymást követően két tranzakcióban kívánnám hasz-
nálni, akkor csak az először végrehajtott tranzakciót fogja rögzíteni a blokklánc. 
Felmerül a kérdés, hogy mi történik akkor, ha egy időben két tranzakcióban hasz-
nálják fel ugyanazt az egységet. Ekkor az kerül hitelesítésre, amelyiket a számítógé-
pes hálózat több mint fele valósnak fogad el. Ha ez megtörtént, akkor a hitelesített 
tranzakciókat kriptográfiai eljárással blokkokba csomagolják, hozzáadják a korábbi 
blokkok láncolatához, a frissített blokklánc pedig megosztásra kerül. Ez azt jelenti, 
hogy a blokkokban tárolt adatok (esetünkben a megtörtént tranzakciók) integri-
tását nem fenyegeti veszély mindaddig, amíg a csomópontok több mint fele meg 
tudja őrizni önállóságát. Mivel a blokklánc rendszer több ezer csomópontból áll, 
ezért magának a hálózatnak a mérete is biztonságot nyújt a hackerek és kibertáma-
dások ellen.6

A hitelesítésben résztvevő felhasználók kriptovalutát kapnak a számí-
tógépes kapacitásuk rendelkezésre bocsátásáért cserébe. Ezt a folyamatot 
hívják „bányászásnak”. A kriptovaluták olyan decentralizált virtuális valuták, 
melyek nem minősülnek törvényes fizetőeszköznek, de csereeszközként vagy 
fizetőeszközként általánosan elfogadnak és használnak, és amelyet nem egy 
központi bank állami hatóság, hanem egy fejlesztő/fejlesztői csapat bocsát ki, 
szabályoz és kontrollál, valamint kriptográfiát használ az új kriptovaluta egységek 
kibocsátására, tárolására és a tranzakciók rögzítésére.7 

Kriptovalutához eredetileg csak bányászás révén juthattunk. Mára lehetőség 
van arra is, hogy kriptovalutát kapjunk termékünkért vagy szolgáltatásunkért 
cserébe. Emellett törvényes fizetőeszközért is vásárolhatunk kriptovalutát, ha-
sonlóan pénzváltáshoz.8 Utóbbit az ún. digitális valuta váltóknál tehetjük meg, 
amelyek azok a személyek, akik üzletszerű tevékenységük során valamely digitá-
lis valutának egy másik digitális valuta, vagy valamely állam törvényes fizetőesz-

[5] Thompson, Collin: How does the Blockchain Work? (Part 2), https://medium.com/blockcha-
in-review/blockchain-essentials-for-dummies-ba2d8851f1ca, 2019. november 11.
[6] Khatwani, Sudhir: What Is Double Spending & How Does Bitcoin Handle It?, https://coin-
sutra.com/bitcoin-double-spending/ 2019. április 11.
[7] Ametrano, Ferdinando M.: Hayek Money: The Cryptocurrency Price Stability Solution, 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2425270 2019. december 10.
[8] Chiu, Jonathan – Koeppl, Thorsten V.: The Economics Of Cryptocurrencies – Bitcoin 
And Beyond, https://Papers.Ssrn.Com/Sol3/Papers.Cfm?Abstract_Id=3048124, 2019. október 28.
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köze ellenében, vagy valamely állam törvényes fizetőeszközének digitális valuta 
ellenében történő adásvételét végzik.9

Amikor létrehozunk egy felhasználói fiókot valamely blokklánchoz kapcsoló-
dóan, akkor automatikusan kapunk mellé egy ún. virtuális pénztárcát (pl. a Bit-
coin nevű blokklánc esetén egy Bitcoin Wallet-et). A kriptovalutákhoz kapcsoló-
dó virtuális pénztárcák a kriptovaluták tárolására, kezelésére, illetve tranzakciók 
lebonyolítására szolgáló programok. Ebből a szempontból hasonlítanak egy 
hagyományos bankszámlára.10

A kriptovalutákat a 2008-as gazdasági válságot követően azért hozták létre, 
hogy olyan digitális valuta jöjjön létre, amely úgy működik, mint a „hagyomá-
nyos pénzek”, azonban a blokklánc a technológiának köszönhetően közvetle-
nebb, gyorsabb, olcsóbb és biztonságosabb pénzügyi tranzakciókat tesz lehetővé. 
A hagyományos banki tranzakciók ugyanis lassúak és rengeteg adminisztrációs 
feladattal és költséggel járnak, továbbá bizalmi problémák is felmerülnek, mi-
vel ki vannak téve a csalások és kibertámadások veszélyének, továbbá az emberi 
hiba lehetőségét sem zárhatjuk ki. A blokkláncok technológiának köszönhetően 
ráadásul megbízhatunk olyan harmadik személyekben, akiket nem ismerünk, és 
ezért nem rendelkezünk róluk semmilyen információval. Korábban ahhoz, hogy 
ez a bizalom fennállhasson, szükségünk volt egy olyan közvetítőre (például pénz-
intézetre), amelyben mindkét fél megbízott, és ezáltal biztos lehetett benne, hogy 
a másik fél nem téveszti meg.11 

Ez természetesen jelentős anyagi megtakarítást is eredményez a felhasználók 
számára a hagyományos pénzátutalási rendszerekhez képest, mivel nem kell meg-
fizetniük a hagyományos banki tranzakciókra jellemző díjakat. A költség- és idő-
megtakarítás különösen jelentős lehet a nemzetközi pénzátutalásoknál, amelyek 
néha jelentős díjakat vonnak maguk után, és több napot is igénybe vehetnek.12 

2. A KRIPTOVALUTÁK HASZNÁLATÁNAK KOCKÁZATAI

Mára egyre több és több helyen fizethetünk kriptovalutával egyes termékekért és 
szolgáltatásokért, emellett a befektetési szándékkal történő kriptovaluta vásárlás 
is széles körben elterjedt. Azonban a kriptovalutákat számos kockázatot rejtenek 
magukban, amelyekkel a tulajdonosok jelentős része nincs tisztában. Mindez je-

[9] FINCEN: Application of FinCEN’s Regulations to Persons Administering, Exchanging, or 
Using Virtual Currencies. https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/FIN-2013-G001.pdf, 
2019. január 7.
[10] FATF: Guidance for a Risk-Based Approach – Virtual Currencies. http://www.fatf-gafi.org/
media/fatf/documents/reports/Guidance-RBA-Virtual-Currencies.pdf, 2019. novemner 28.
[11] Tapscott, Don – Tapscott, Alex: Blockchain Revolution: Hot the Technology Behind Bit-
coin is Changing Money, Business and the World, 2016, Portfolio Penguin, London, 55–59. o.
[12] United States Government Accountability Office: Virtual Currencies – Emerging Reg-
ulatory, Law Enforcement, and Consumer Protection Challenges, https://www.gao.gov/as-
sets/670/663678.pdf.
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lentős pénzügyi fogyasztóvédelmi aggályokat vet fel. Az alábbiakban a kriptova-
luták használatának veszélyei kerülnek ismertetésre.

2.1. Hackelés

Az online működő rendszerekhez hasonlóan a blokklánc hálózat sem feltörhe-
tetlen. A hackerek ellophatják a fogyasztók kriptovalutáit a blokklánc rendszer-
hez, illetve a fogyasztó virtuális pénztárcájához való hozzáféréssel. Ez a kockázat 
például a Bitcoin nevű blokklánc esetén már több alkalommal is valósággá vált. 
Az egyik legjelentősebb példa a Mt. Gox. nevű tokiói székhelyű pénztárca szol-
gáltató és kriptovaluta váltóhoz kapcsolódik, ami egykor a Bitcoin-csere domi-
náns platformja volt. A platform 2014 februárjában csődöt jelentett be, miután a 
hackerek állítólag megszerezték a hozzáférést a platformhoz és közel 480 millió 
dollár értékben tulajdonítottak el Bitcoint a felhasználóktól és a cégtől.13

2.2. Csalások 

A kriptovaluták újdonsága vonzóvá teszi azokat a csalók számára a rendszer 
újdonsága és fejlődő jellege miatt. Ez a tulajdonság vonzza a csalókat, mert 
könnyedén képesek magukat legitim kriptovaluta vállalkozásként feltüntetni a 
kriptovaluta piac növekedése közepette. A csalók új kriptovaluta szolgáltatónak 
adják ki magukat annak érdekében, hogy rávegyék a fogyasztókat pénzküldés-
re. A kriptovaluták névtelensége és a tranzakciók visszafordíthatatlansága mi-
att ráadásul szinte esélytelen, hogy a fogyasztó visszaszerezze pénzét. A csalók 
hamis befektetési lehetőségeket hoznak létre, amelyek a fogyasztók számára 
garantált magas hozamokat ígérnek. Az Egyesült Államokban az Amerikai 
Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (a továbbiakban: SEC) a SEC v. Shavers ügyben 
Trendon T. Shavers-t vádolta egy állítólagos BitCoin-hoz köthető piramisjáték 
miatt. A befektetési lehetőség a befektetők számára heti 7 százalékos kamatot 
ígért. Azonban Shavers az új befektetők pénzeszközeit arra használta fel, hogy 
a korábbi befektetők kamatát kifizesse, továbbá egy részét jogellenesen maga 
használta fel. Az ilyen típusú csalások általánosak az új technológiáknál, mi-
vel a fogyasztóknak nehéz megkülönböztetni a jóhiszemű piaci szereplőket a 
rosszhiszeműektől az új technológiára épülő vállalkozások rapid növekedése 
közepette.

2.3. Volatilitás

A kriptovalutákat, ahogy az már fentebb is említésre került nem valamely állam 
bocsátja ki, ezért értéke és vásárlóereje mögött sem áll állami garancia, továbbá a 
kriptovaluták értéke valamely áru (pl. arany) értékéhez sem kapcsolódik. Követ-

[13] https://www.ft.com/content/6636e0e8-a06e-11e3-a72c-00144feab7de.
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kezésképpen a kriptovaluták értéke drámai mértékben ingadozhat. A kriptova-
luták nem minősülnek törvényes fizetőeszköznek, azaz egyetlen törvény sem írja 
elő a társaságok vagy magánszemélyek elfogadását. A kriptovaluta értéktelenné 
válik, ha egyetlen személy, illetve szervezet sem fogadja el fizetési módként.14

A kriptovaluták az illegális tranzakciók és ügyletek kedvelt pénznemévé vál-
tak, köszönhetően annak, hogy a virtuális pénztárca szolgáltatók egy része nem 
kér semmilyen személyes adatot a pénztárca létrehozásakor, így a felhasználó 
teljes mértékben anonim maradhat. Az illegális ügyletek leküzdése érdekében 
az államok bármikor dönthetnek úgy, hogy a legegyszerűbb megoldás az ille-
gális tranzakciók megfékezésére, ha megtiltják vagy korlátozzák a kriptovaluták 
használatát. Egy ilyen lépés amellett, hogy korlátozná az adott állambeli fogyasz-
tók kriptovaluta használati lehetőségét, a világ többi részén élő felhasználókra is 
hatással lenne, hiszen csökkentené az adott kriptovaluta értékét. A kriptovaluta 
használat korlátozása nem példa nélküli. 2013-ban a Kínai Központi Bank uta-
sította a Kínában működő fizetési szolgáltatókat a kriptovalutákkal kapcsolatos 
tranzakciók beszüntetésére, röviddel azután, hogy megtiltották a pénzügyi in-
tézmények számára a Bitcoin elfogadását. A kínai Központi Bank azzal érvelt, 
hogy a valuta illegális használata árthat a kínai fogyasztóknak. A kínai bejelentést 
követően a BitCoin értéke azonnal 30%-kal esett.15

A fogyasztók számára vonzó lehetőség jelent pénzük kriptovalutába történő 
befektetése, hiszen a hírekben is gyakran hallani a kriptovaluták értékének el-
képesztő mértékű növekedéséről. Azonban ugyanez megtörténhet fordítva is, 
óriási veszteségeket okozva a fogyasztóknak. Ezt történt 2017 folyamán is, ami-
kor a BitCoin árfolyama 1.000 dollárról 20.000 dollárra nőtt, majd 2018 nyarára 
6.000 dollárra esett vissza. A kriptovaluták értékének nagymértékű változásai 
veszélyessé teszik azokat a befektetők számára. Ezt a kockázatot tovább növeli 
az ármanipulálás lehetősége. Egyes elemzések szerint a bitcoin árának 2017-es 
emelkedésének legalább a fele annak köszönhető, hogy összehangolt ármani-
pulációt valósítottak meg egy másik kriptovaluta, a Tether segítségével. Az el-
követők ugyanis Tetherrel vásároltak a BitCoin kulcsfontosságú pillanatokban, 
amikor utóbbi ára csökkent, ami segített „stabilizálni és manipulálni” a BitCoin 
árát. A kriptovalutába történő befektetés kimenetelét tehát lehetetlen megjósolni 
azok magas volatilitása miatt.16 A volatilitás továbbá csökkentheti a vállalkozá-
sok hajlandóságát arra, hogy működésük során az általuk nyújtott szolgáltatások, 
illetve eladásra kínált termékek ellenértékeként elfogadják a kriptovalutákat. A 
kriptovaluták értékének ingadozása emellett megakadályozza, hogy a kriptova-
luták betöltsék a pénz funkcióit, különösen a csereeszköz funkciót. 

[14] https://www.naag.org/publications/naagazette/volume-8-number-6/an-explanation-of-bit-
coin-and-its-implications-for-consumer-protection.php.
[15] https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2013/12/18/bitcoin-value-drops-40- 
percent-after-more-bad-news-from-china/?arc404=true.
[16] https://www.cnbc.com/2018/06/13/much-of-bitcoins-2017-boom-was-market-manipulation-re-
searcher-says.html.
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A kriptovaluták volatilitása tehát kockázatot jelent a fogyasztók, a kereskedők és 
a befektetők számára annak ellenére, hogy egyesek szerint a kriptovaluták rugalmas 
rendszere képes ellenállni a gazdasági sokkoknak. Éppen ezért ajánlatos lehet olyan 
applikációk használata, mint a BitPay, amely automatikusan átváltja a kapott kripto-
valutákat helyi pénznemre, csökkentve ezáltal a volatilitásnak való kitettséget.17

2.4. A jogorvoslat és a fogyasztóvédelem hiánya

A fogyasztók kevés vagy semmilyen jogorvoslati lehetőséggel nem rendelkeznek, 
ha a fent említett események bekövetkeznek. Az Egyesült Államokban a Szövet-
ségi Betétbiztosítási Társaság (a továbbiakban: FDIC) biztosítása az amerikai 
bankokban történő betétekre terjed ki. Mivel a virtuális pénztárca szolgáltatók 
nem tekinthetők banknak, ezért a fogyasztók kriptovalutáit és virtuális pénz-
tárcáit nem védi a betétbiztosítás.18 Itt viszont meg kell jegyezni, hogy a hely-
zet változóban van, mivel az Európai Parlament és a Tanács 2015/849 számú a 
pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való fel-
használásának megelőzéséről szóló irányelve eredetileg még nem foglalkozott 
külön a kriptovaluták kérdésével, azonban a 2018-ban elfogadott módosítása 
már szabályozza azokat. A módosított irányelv immár meghatározza a virtuális 
valuta, és a virtuális pénztárca szolgáltató fogalmát, a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozás megelőzése szempontjából pedig a hagyományos pénzügyi 
intézményekhez hasonló kötelezettségeket telepít rájuk.19

A nyomozó hatóságok jelentős nehézségekkel néznek szembe a kriptova-
lutákkal kapcsolatos bűncselekmények elkövetőinek azonosítása és felelősségre 
vonása során, aminek oka a kriptovalutákra jellemző anonimitás. A kriptova-
luta tranzakciók az alapul fekvő blokklánc rendszernek peer-to-peer módon, 
azaz közvetlenül mennek végbe, a közvetítő intézmények (így pl. bankok) 
kihagyásával. Holott éppen ezek a közvetítő intézmények töltik be az „őrök” 
szerepét az olyan bűncselekmények elleni harcban, mint amilyen a pénzmosás, 
és a terrorizmus finanszírozása. A bűncselekmények megakadályozását és 
felderítését célzó jogszabályok ugyanis rajtuk keresztül érvényesülnek.20A névte-
lenség és a központi hatalom hiánya emellett azzal is jár, hogy a nyomozóhatósá-

[17] Kelly McConnell: Best Practice for BitCoins – Regulatory, Legal and Financial Approaches 
to Virtual Currencies in a Hesitant, Global Environment, https://docplayer.net/61100648-Best-prac-
tice-for-bitcoins-kelly-mcconnell-supervisor-dr-emmanuel-laryea.html.
[18] https://www.naag.org/publications/naagazette/volume-8-number-6/an-explanation-of-bit-
coin-and-its-implications-for-consumer-protection.php.
[19] Király Péter Bálint: A blokklánc, mint a terrorizmus finanszírozásának új eszköze, in 
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gok nem csak a bűnelkövetőket nem tudják azonosítani, hanem sértetteket sem. 
További kihívást jelent kriptovaluta-ügyletek nemzetközi jellege, amely szintén 
megnehezíti a nyomozóhatóságok számára az információk külföldi hatóságoktól 
történő beszerzését. Végül, ha a nyomozóhatóság képes is megtalálni a jogtalanul 
eltulajdonított kriptovalutákat, a virtuális pénztárcák titkosítása miatt nehéz a 
kriptovalutát lefoglalni vagy befagyasztani. 21 

3. ÖSSZEGZÉS

A FinTech körébe tartozó innovációk elterjedése alapjaiban változtathatja meg 
pénzügyeink menetét. Ez a változás már el is kezdődött, ezért az államok számára 
prioritás kell, hogy legyen a megfelelő jogszabályi környezet kialakítása. A hazai 
és külföldi hatóságoknak a feladataik ellátása során figyelembe kell venniük a 
kriptovaluták kockázatait és előnyeit. A kriptovaluták elterjedésével olyan új ve-
szélyek jelentek meg a pénzügyi rendszerben, amelyekre a hatóságoknak fel kell 
készülniük. A felhasználók között ugyanis nagy eséllyel lesznek olyanok, akik 
ki szeretnék használni a kriptovaluták szabályozatlanságát, amellyel nem csak 
másokat károsítanak meg, hanem adott esetben a pénzügyi közvetítőrendszer 
stabilitását is veszélyeztethetik. Emellett a nyomozó hatóságoknak is ébernek 
kell lenniük, hiszen a kriptovalutarendszerekkel való visszaélés jelentős károkat 
okozhat a felhasználóknak. A kriptovaluták jogellenes használatával kapcsola-
tos kihívások kezelése valószínűleg folyamatos kihívás lesz a hatóságok számára. 
Az államoknak emellett biztosítaniuk kell a fogyasztók és a befektetők megfelelő 
védelmét, különös tekintettel arra, hogy a fogyasztók és a befektetők megértsék 
a kriptovaluták vásárlásának, tartásának és használatának, vagy kriptovaluta ala-
pú értékpapírokba történő befektetés lehetséges veszélyeit. Előfordulhat ugyanis, 
hogy a fogyasztók nem ismerik a kriptovaluták bizonyos jellemzőit és ebből ere-
dő kockázatait. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy az innováció a gazdasági 
fejlődés fontos mozgatórugója. Éppen ezért olyan szabályozást kell megalkotni, 
amely minimalizálja a kockázatokat, de nem eredményez túlszabályozást, és nem 
akadályozza a további fejlesztéseket.22
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