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A BITCOIN 
TÜNDÖKLÉSEés bukása

! Alig 8 éve a világ elveszítette a bizalmát a pénz iránt. A 
válság lényege volt, hogy a pénz mellett azok vesztették el 
a világ bizalmát, akik a pénzt kibocsátják, kezelik és moz-
gatják. Sokan gondolták úgy, hogy a pénzt felválthatják va-
lami mással: így születtek a kevésbé ismert régiós “pénzek” 
és a világszinten hatalmas karriert befutó kriptovaluták. 
Legismertebb képviselőjük a bitcoin. És mit kaptunk velük 
a pénz helyett? Már most lelőjük a poént: pénzt.
Mivel a bizalmi válság leginkább azokat érintette, akik a ha-
gyományos pénzeket kibocsátják, kezelik és szabályozzák 
(államok, bankok, pénzügyi szervezetek), vonzónak tűnt 
minden olyan eszköz, amelynél nincs politikai szempon-
tok szerint működő központi hatóság, csak az interneten 
működő gépek, amelyek peer-to-peer alapon működve, te-
hát a központi beavatkozást kizáró technikai megoldással 
segítik a pénzhelyettesítést.

Attól pénz, hogy elhisszük

Ahhoz, hogy valamiből pénz legyen, hagyományosan elég, 
ha sok ember egyezményesen elfogadja az új dolgot fizető-
eszközként. Vagyis megbízik abban, hogy mennyit ér, hogy 
elfogadják a kereskedők és magánszemélyek egy adásvétel-
nél, és beváltható más pénzre, vagyis eladható.
Több száz féle kriptovaluta jelent meg a világban. Nagyjá-
ból hasonló filozófiával alkották meg őket, de a Litecoin, a 
Dogecoin és társaik közül valamiért a valószínűleg elsőként 
híressé vált bitcoin lett a legismertebb. 2009-es megterem-
tése után sokan a jövő pénzének tartották. Mára azonban 

kiderült: a bitcoin is pénz. A vele való kereskedelem éppen 
úgy befolyásolja az értékét, mint bármilyen más pénzét, 
a központi kibocsátó hatóság hiánya miatt viszont sem a 
pénz értékét, sem a pénzt használókat nem védi semmi.
De mennyire más a bitcoin? Tudjuk-e, mennyit ér? Igen, 
tudjuk, hiszen a bitcoinnnal világszerte kereskednek, is-
mert árfolyama van. Elfogadják-e a boltban? A válasz igen, 
már Magyarországon is vannak kereskedők, akiknél lehet 
Bitcoinnal fizetni.  Hogy bárki elfogadja-e egy adásvételnél, 
az csak a bárkin múlik, de vegyük figyelembe, hogy japán 
jennel sem könnyebb fizetni egy magyarországi tranzak-
ciót. És ha azt is tudjuk, hogy beváltható napi árfolyamon 
más pénzre, látható, hogy a bitcoin mára a modern gaz-
dasági fogalmak szerint pénz. De akkor mégis mitől más?

hogyAn lesz A bitcoin?

A bitcoin teremthető. A rendszert (merthogy bitcoinnak 
hívjuk nemcsak a kriptovalutát, de a mögötte álló rend-
szert is) megteremtője úgy alkotta meg, hogy a pénzt bár-
ki előállíthatja. Összetett matematikai problémák megol-
dásával (blokkfejtés) új bitcoinokat tudunk létrehozni. A 
rendszert úgy alkották meg, hogy végtelen mennyiséget ne 
lehessen előállítani, egészen pontosan 21 millióban korlá-
tozták a megtermelhető (bányászható) pénzegységeket. A 
korlátozott mennyiség védi a pénz értékét.
Minél közelebb járunk a világban birtokolt bitcoinokkal 
a felső korláthoz, annál nehezebb új egységeket létrehoz-
ni. Mára már (nagyjából 13-15 millió egység létezik) csak 

A gazdasági válság után úgy 
volt, hogy leváltjuk a pénzt 
valami másra. De egyelőre 

hiába keressük, hogy mi jöhet 
helyette. A forradalmi újdon-

ságként hatalmas karriert 
befutott virtuális pénz, 
a bitcoin és sok társa 

egyelőre nem veszi el a 
bankok és a hagyományos 

pénzügyi intézmények 
kenyerét.

Amikor le akartuk váltani a pénzt
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speciális célhardverekkel, és nagyon különleges tudás-
sal érdemes ennek nekivágni. Ezért van az, hogy a tulaj-
donosok többsége mostanra megfelelő helyeken vásá-
rolhat bitcoint. Vagy ha elfogadja, bankoktól független 
utalással is hozzájuthat egy másik bitcoin tárcával ren-
delkező embertől.
Ez eddig a gyakorlat. Az elméleti háttér az, amitől a 
bitcoin nagyon más lesz, mint a hagyományos pénzek. 
Itt ugyanis se központi kibocsátó, se központi szabályo-
zó szervezet nincs, csak a központ nélküli rendszer. Ami 
bitcoin létrejött, annak sorsát csak annak tulajdonosai, 
na meg a kereskedelem befolyásolják. Merthogy ezzel a 
pénzzel is (majdnem) ugyanúgy kereskednek, mint bár-
melyik másikkal. A devizakereskedelemnek mára majd-
nem megszokott részévé vált a bitcoin, adható, vehető. 
Mivel nincs mögötte semmilyen árfolyamstabilitást ga-
rantáló (vagy legalábbis azt ígérő) szervezet, a bitcoin 
néhány év alatt megjárta már a mennyet és a poklot is.

hogyAn lesz A pénz?

Összehasonlításképpen, a hagyományos pénz egyes 
országokhoz vagy országcsoportokhoz kötődik, az 
adott országok pedig törvényekkel korlátozzák, hogy 
ki teremthet új pénzt (kibocsátás), és ez jellemzően egy 
jegybank. Itt most ne bankjegyekre és érmékre gondol-
junk, mert a világban valójában még sosem volt olyan 
kevés készpénz forgalomban, mint ma. A lényeg, hogy 
a pénznek attól van értéke, hogy tudjuk: nem csinálhat 
akárki pénzt, és nem lehet belőle akármennyi.
A központi akarat – amelyet a bitcoin tagad – biztonsá-
got teremt. Mivel bízunk a pénzben és annak kibocsá-
tójában, tudjuk, hogy a törvény nem csak a jegybank 
kezébe adja a pénzcsinálás jogát, de számon is kéri a 
jegybankon, ha a pénz értéke össze-vissza ugrál, vagy 
ha nincs belőle elég. Ezért a jegybank akár be is vonhat, 
eladhat, felvásárolhat pénzt, sőt változtathat azon az 
értéken, amennyit a birtoklásával kereshetünk (alapka-
mat). Vagyis megvédi a pénz értékét. Normálisan mű-
ködő gazdaságokban, megfelelő célok eléréséhez kiszá-
mítható módon rendszeresen csinálják is mindezt.

kis lépés A pénznek, de 
nAgy lépés...

Hogy tovább erősítsük a bitcoin pénz jellegét, le kell 
szögezni, hogy a hagyományos pénzekhez hasonlóan a 
kriptovaluta is attól él és azért működik, mert lehet vele 
fizetni, fel lehet halmozni (befektetés) és kereskedni le-
het vele. A bitcoin iránti bizalom olyan erős volt, hogy 

a csúcson mindenki akart belőle. Másfél éve volt olyan 
hónap, hogy 400 százalékot is ugrott a bitcoin árfolya-
ma felfelé, történelmi csúcsán 1124 dollárt ért. Amikor 
aztán más pénzekben a devizapiac több fantáziát látott, 
és visszatért a bizalom a hagyományos pénzügyi intéz-
mények iránt, a bitcoin azonnal elveszítette értékének 
a felét. Mostanában pedig mindössze 210 amerikai dollár 
környékén áll. Vagyis az eddigi legnagyobb érték negye-
dén. Egyszerű végiggondolni, hogyan járt az, aki befek-
tetéséként vett bitcoint a szárnyalás idején, 2013 őszén. 
Aztán nem gyakorlott devizabrókerként későn kapcsolt. 
Igen, hatalmasat is bukhatott.
A szárnyalás a legtöbb szakértő szerint azért volt ilyen 
látványos, mert éppen a hagyományos pénzekből kiáb-
rándult emberek (befektetők) próbáltak valami új, jöve-
delmező eszközt találni. És a bukás is hasonló okokból 
következett be. Sokan ugyanis rájöttek, hogy semmi új 
nincs a kezükben. Csak egy kissé szokatlanul kibocsátott, 
de minden szempontból pénzszerűen viselkedő fizető- és 
befektetési eszköz. És úgy tűnik, az is marad: egyre lát-
ványosabb, hogy szubkultúrák és kalandvágyó befektetői 
körök kedvence lesz a bitcoin.

A Magyar Nemzeti Bank néhány hónapja adott ki is-
mételt figyelmeztetést arról, hogy mennyire kockázatos 
megtakarítási eszköz a kriptovaluta, átlagember számá-
ra mennyire követhetetlen a bitcoin (semmi által nem 
védett) árfolyama, ezért a magyar jegybank rendkívüli 
óvatosságra int. De nem csak ez lehet problémás. A ha-
gyományos pénzekkel szemben ugyanis hiába alkalmas 
a felhalmozásra, bitcoint tárolni csak a tulajdonosok tud-
nak egy különleges szoftveres tárcában (számítógépes 
vagy mobiltelefonos alkalmazás). És mivel nincs bank, 
központi elszámolóház, a birtokunkban lévő pénzért 
csak mi felelünk. Ha elveszítjük (adatként ez nem olyan 
nehéz), senki nem áll helyt érte. Ha átutalás közben me-
rül fel probléma, szintén nem lesz, akinél reklamáljunk.
Persze a bitcoin csak egy a sok kriptovaluta közül. El-
képzelhető, hogy a közeljövőben valaki előáll egy jobb 
rendszerrel, az igazi modern pénzzel. De kiből lehet 
milliomos? A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok 
Szövetsége által szervezett Mindennapi Pénzügyeink so-
rozatban Szalay György a Magyar Nemzeti Bank osztály-
vezetője erről is beszélt korábban. Ha belegondolunk, a 
saját pénzünk is bankszámlákon áll: számítógépek me-
revlemezein létezik adatként. És csak azért válthatjuk 
árucikkre, szolgáltatásra vagy készpénzre, mert a bank, a 
kereskedő, és mi is elhisszük, megbízunk benne. Ha en-
nél megbízhatóbb megoldással áll elő valaki, a következő 
kriptovaluta könnyen válhat igazi világpénzzé, amelynek 
a bitcoin legfeljebb az előhírnöke.

Kotsis Márk


