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Az emberi értelem megnyilvánulása: pénz 

• Közösségben cselekedetünket értékeljük pontozással, számokkal 

 

• Fogyott és növelt értékét nyilvántartjuk: mindenkinek van mérlege 

 

• Egymás javára cselekvésnél a felek mérlegének mindkét oldala változik 

 

• Az értéket kifejező számok elválhatnak a tárgytól: ez a pénz, mint eszköz 

 

• A pénz hasznos: értékel, cserét tesz lehetővé és raktározható 

 

 







Intelligens régi pénz 



Történelmi távlatban is két pénzt teremtő volt, van 

• Állam: király, kincstár, jegybank, központi bank: érme és bankjegy 

            a teremtés haszna az államé, mindenki elfogadja, nem kamatozik 

 

• Magán régen: az emberek felírták kötelezettségüket: váltó – forgatva pénz 

                 ma: a bankhitel pénzteremtés, banki mérleg két oldalának emelése,  

      jegybakpénzre váltható, kamatot szed, önmagát gyarapítja. 

   Ez a túlnyomó mennyiség sok, komoly hátránnyal, mert nem biztosítja: 

     a létfenntartást, a harmóniát, a közjót, az igazságosságot,   
     a mértékletességet, a környezet védelmét, a szabadságot és   
     a pénzrendszer fenntarthatóságát. 

 



Állami és magán pénz: kétszintű bankrendszer 
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A pénz mennyisége az adósság mennyisége   



A banki pénzteremtés, mint adósság negatívumai 

• Kiszolgáltatottság, társadalmi vérkeringés a hitelező pénz kevesektől függ 

• Pénzrendszer nem transzparens a társadalomban, profit privát, költség közös 

• Rövid idejű egyéni érdek kiszorítja a hosszú távú társadalmi érdeket 

• Pénzteremtő célja e jog tartása, mások demokratikus önrendelkezésének korlátozása, 

• Bankbetét nem törvényes fizetőeszköz, csak a betétbiztosítás 100 ezer euróig  fedezi 

• Pénzteremtés nem tart egyensúlyt, ciklikus, válság és infláció a következmény,  

• Természet kizsákmányolása, természettel szembeni adósság halmozódik 

 
 

 



Pénzt kezelő intézmények sokfélék 

• Érme, bankjegy mozgatása, tárolása szakmai kihívás volt és ma is az, 

   kellett a bizalom irántuk, amit a pénz ígéretére használtak: bankok 

 

• Sokféle pénzt kezelő intézmény van a gazdaság e nagyra nőtt ágazatában: 

    kisösszegű fizetést bonyolító pénzforgalmi intézmény – FinTech óriások, 

   nemzetközi nagy átutalásokat bonyolítók, SWIFT, 

   betétet fogadó és azt kikölcsönző takarékpénztárak, 

   pénzt teremtő bankok, ez a hitelpénz a döntő mennyiség világszerte, 

   pénzt hosszútávra befektető tőke alapok és alapokat kezelők, 

   pénzből értékpapírokat előállítók és azokat kezelők, azzal kereskedők 





kizárólag törvényes fizetőeszköz 

jön ki a jegybanktól: 

készpénz / számlapénz 

 

pénzteremtés (jegybank) 

célszerű mennyiség és irány 

hitelezés csak a bankbetétekből betétből 

  

állami pénzrendszer: 
pénzteremtés haszna 
az államé… 



Adósságmentes a pénzteremtés 
• Közpénz lép a magánpénz helyébe fokozatosan, ha 
• Kizárólag a jegybank teremtene pénzt és figyelné a szükségletet, így a pénz 

      közjószág a közjóért, közértelmes közfeladatra 
 reálgazdasághoz illeszkedik, pl. állami beruházással, szociális szükséglettel,  
 központi bank irányítja az áramlását és nem fordítva  
 új pénz stabil, kamata kézben tartott, nincs spekulációs felhalmozás 

• Jegybank finanszírozza az államot, melynek bővül a mozgástere 
 államadósság kamata nem generál további adósságot 
• Bankok pénzközvetítőkké válnak,  
 a számlákon törvényes pénzt tartanak,  
 látra szóló pénz nem kerül bele a banki mérlegbe, mert azt csak kezeli,  
 a lekötött betétek hitelnyújtásra használhatók, mint a takarékpénztáraknál 
• A pénz biztonságossá válik 
• A banki eszközöket lépésenként jegybankira lehet cserélni – de ez nem történik ma 



 Megjelent a harmadik típus: a kriptopénz 

• Magán pénz az interneten sokak tulajdonaként, mert 

 bárki szabadon teremtheti és használhatja bank nélkül,  

 államoktól függetlenül, a technikája adja a bizalmat iránta 

• Bitcoin az úttörő, sok jó tulajdonság mellett hátránya is van, 

biztonságos, nem manipulálható az elosztott főkönyvvel, 

egyre nehezebben, sok energiával előállítható 21 millió darabig. 

anonim a használata, nem ellenőrizhető fizetésekre alkalmas 

nagy a kereslete: 5 éve 14 mrd dollárt ért, ma 3000 mrd-ot. 

• Újabbak jöttek: Ethereum, Solana, Dogecoin, Shiba Inu,                         
 Libra, facebook pénz 2 milliárd embernek nem jöhetett létre 

• Központi bankok megijedtek, ők akarnak ilyen digitális pénzt kiadni 



https://www.brinknews.com/decentralized-finance-the-next-big-threat-for-the-finance-sector/


Blockchain a biztonságos hálózat, nemcsak pénzre 

• David Chaum 1982 elmélet, 89 DigiCash cég, 95 eCash -nem kell, 98 csőd 

• Satoshi Nakamoto 2008 e-pénz, forráskód nyilvános, 2009 Bitcoin (BTC) 

 2011: 1 BTC=1 dollár, 2017: 1 BTC =1000 euró, ma: 47 282 USD  

• Felhasználók számítógépén elosztva szereplő adatbázis, az adat előző adattól 
 függő matematikai értékkel kombinált, nem fejthető vissza, sokezer gépen 
 nem módosítható 

• Adatok állandóak, ellenőrizhetők, titkosan magán kézben vannak. 

• Titkos, nyílt főkönyv energia igénye Bitcoin-nál már annyi, mint Svájcé és nő 

• 4,6 tranzakció/ sec a 6 ezer és 200 ezer közötti számú számítógépen, banki  
 pénzek esetében 50-100 ezer tranzació / sec. (100000 TPS) 

 

 

 



Blokklánc technológia a jövő nagy ígérete 

• Ethereum blokklánc ERC-721 protokollal különféle kriptopénzeket,  
 tokeneket kezelhet célzott alkalmazásra (NFT) századnyi energiával, 

• Intelligens pénzt, pénztárcát és szerződést is kezel, mert programot is   
 tartalmaz a mozgatott adat 

• Kriptotárca típusból sok van: letéti, webes, mobil, hardver, stb. 

 nyilvános kulcsa van, ez számlaszámként értelmezhető 

 privátkulcs 64 karakter, sok szavas szöveggel lehet megjegyezni 

• Blokklánc technológiát használhat bárki, így a központi bankok is 

  







Mi tehát a digitális jegybankpénz? CBDC ill. DJBP? 
 

• Digitális fizetőeszköz, a központi bank konstruálja és bocsátja ki 

 szilárd jogi alapon, mindenkinek könnyen hozzáférhetően mai tudásunkkal 

 

• Fiat pénz, csak az állam törvénye fedezi, mint a készpénzt 

 

• Jegybankkal szembeni követelés (passzíva), a központi bank adóssága 

 

• Mindenre alkalmas, amire a kézpénz és a számlapénz: 

  értékelésre, elszámolásra, értékőrzésre az adózás és polgári jog szerint 

  a banki számlapénzt fokozatosan átveszi DJBP 

 



 DJBP (CBDC) három fajtája 
• Nagykereskedelmi bankközi forgalom és jegybanki tartalék 

 a kereskedelmi bank e pénzt illetően közvetítő, fizetési szolgáltató, 
 fogadja és továbbítja a jegybankpénzt, kapcsolatot tart az 
 ügyféllel, működteti a rendszert.  

 

• Kiskereskedelmi, ahol mindenkinek számlát vezet a központi bank:   
 fogyasztó, vállalkozó, állami szerv számlái közötti pénzmozgás  a 
 központi bankon belül történik, a számla lehet védett 

 

• Kiskereskedelmi, digitális, anonim pénztárcához (token),                 
 szabványos szoftverrel blokkláncon mozog (DeFi), 
 programozható, fejleszthető, mint a kriptópénzek 
 



DJBP tulajdonságai és előnye 1. 

• kamatmentes a háztartás, vállalkozás számára, nincs inflációs hatása,  

 negatív kamata is lehet, forogjon, ne legyen felhalmozási eszköz, 

• a pénzteremtés haszna az államé, így kevesebb adót kell befizetni, a 

 pénzpiac nagy pénz elszívása a költségvetéstől csökkenővé válik 

• a készpénz logisztika költsége elmarad, a pénzügyi integráció növelhető, 

 sokféle banki költség megszűnik, olcsóbb infrastruktúra mindenkinek, 

• a jegybanknál vezetett számlák valós idejű adatgyűjtése a monetáris- és 

 gazdaságpolitikát segíti az intézkedések hatásának mérésében 

• a pénzügyi szabályozás egyszerűbbek, jó visszajelzéssel 



DJBP tulajdonságai és előnye 2. 
• pénzmosás, szürkegazdaság, adócsalás csökken                                                 

 a BigData és a mesterséges intelligencia szűrőként használható, 

• VISA, Master távoli, monopolisztikus kártyát kiváltja 

 olcsóbb, egyszerűbb pénzforgalmat vezet be, 

• kockázatmentes, nincs 100 000 euróig biztosított bankbetétről szó 

• határon át olcsó, gyors fizetést nyújt, a drága, lassú helyett 

  központi banki árfolyammal, nincs árfolyamrés és spekuláció, 

• kis összegű forgalom anonim, a nagyobb azonosítással (KYC) történik 

 



DJBP tulajdonságai és előnye 3. 

• a jegybankszámlán jól kezelhető a fiskális kapcsolat,  

 pl. okos szerződésekkel fizethetők adók, közművek, stb. 

• okos pénz érzékeli a feltétel teljesülését, maga dönt, hogy elindul-e?  

• a bankjegy és érme nem szűnik meg, csak visszaszorul 

 senki sem kényszeríthető internet használatára a létezéséhez 

• sok a nyitott kérdésre sok központi bank gyorsan megtalálta a választ. 

 



DJBP előnye és kínált lehetősége 4. 
• Gazdaságot kifehéríti, visszatartó erő a visszakeresés lehetősége 

• Bankok pénzelvonását és elvitelét csökkenti, kamatmentes jó hatású 

• Pénzteremtés (seniorage) közjavakat gyarapítja, 

 gazdasági, beruházási programok finanszírozásához illeszkedhet 

• Költségvetési programok tervezhetők a szociális fejlődés érdekében,  

• Kedvezményt kaphatnak az adót DJBP-ben fizetők 

• Helyi gazdaságot erősíti a DJBP-re illesztett program (okos pénz) 
 előnyt ad a felhasználójának, ha helyi termékre költi el 

• Helyes kombináció a magán- és a közpénz használatát illetően 

• DJBP bevezetésére már van és sok példa lesz a világon, tanulhatunk 

 

 



Veszélyes? Igen, önkényuralmi eszközzé válhat! 

• Magánéletet veszélyezteti az átlátható számlaforgalom, ha az mélyebb,   

 mint a gazdaság- és monetáris politikai célokhoz szükséges általánosság   

• Zsarnoki hatalmat erősíti a polgár pénzügyi lehallgatása 

 kiszolgáltatottá válik, számlájának zárolásával fenyegethető… 

• Hatalomhoz hű oligarchikus társadalmat is erősítheti az egyközpontúság 

• Külföldi cégek, személyek más ország DJBP-vel fizetve adót kerülhetnek,  

 belföldiek is felismerhetik az adókerülést más ország pénzét használva  











Kína messze a többiek előtt jár éles üzemben 

- két nagy elektronikus fizetési szolgáltató van már sok éve: 

 AliPay 120 ezer ügylet/sec  (TPS) Wechat Pay  1 mrd ügyfél  

- 2014-től Digitális Valuta Kutatóintézet működik PBoC irányításával 

- betiltották a kriptovalutákat, hogy a kínált kényelmet ide tereljék 

- nagykereskedelmi bevezetés, a működő infrastruktúrát használják, 

- kiskereskedelmi tokent bevezették, pénztárcák letölthetők a telefonra,  

- 2019-től tesztüzem 11 városban, meghívott alanyokkal 

- téli olimpián hivatalosan bevezették, külföldieknek is használták, 

 amerikai sportolókat eltanácsolta ettől egy szenátor 

- már 240 millió személy, 8 millió cég használja 





Példák a fejlesztésekre 
 

Brazilia március 11-én bejelentette 

 LIFT: Laboratory of Financial and Technological Innovations 

 2022. kísérleti év 47 nemzetközi pályázat érkezett rá, 

 márc. 28 –júli. 27 kiválasztják a tesztelő programot, DeFi  2024. indul  

  

Oroszország CryptoRuble 
 2021 júliustól tesztelik, 2022-ben már emberekhez került,  
 „a világ minden táján rendezhetjük számláinkat szankciók nélkül” 
 

Svédország: e-korona 

 2020 februártól már teszteli különféle kiskereskedelmi változatait 
    







Dollár és a FED 

• Biden március 9-i rendelettel vizsgáltatja gyorsítva a témát a fogyasztó, 

 befektető, üzleti világ, technológia szempontjából,   

 félti a nemzetbiztonságot és a dollár globális hegemóniáját, 

• FED Fehér Könyvet bocsátott ki,  

 ők lennének a pénzkibocsátók és befogadók,  

 gondolkodnak skálázhatóságon, nagyon kezdetén vannak 

  lemaradásuk egyértelmű, a reakciójuk nagyon óvatos, nem átlátható 
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Matolcsy György MNB elnök 2022. március 16. és 25. 

• Jelenleg a központi bankok többségének nincs joga DJBP kiadására, de 
 korlátlan felhatalmazást kell kapniuk a kibocsátására,  

• térjünk át egy új  pénzrendszerre a olaj-dollár és euródollár rendszerről, 
 elkerülve a most kialakuló keleti-nyugati, geopolitikai szembenállást 

• együtt alkalmazzuk a hitelezés, fiskális élénkítés, a big-data, a mesterséges 
 intelligencia, a blokklánc-technológia, a kriptovaluták megoldásait, 

• DJBP célzott eszközként élénkítse a gazdaságot a mennyiségi lazítás helyett  

 egyszerűsíti a határon átmenő pénzforgalmat,  

 csökkenti az adóskerülést és a korrupciót 

Tanulmánykötet adtak ki, panelbeszélgetés: https://youtu.be/mWTXfFuWzqI 

 

https://youtu.be/mWTXfFuWzqI


MNB elnök 2022. március 30 – azaz ma: 

• A fő kérdés a fiskális és a monetáris politikában is az, hogy hogyan 
alkalmazzuk a célzott költekezést és a jegybanki programokat arra, 
hogy erősítsük az inkluzív gazdasági növekedést, munkahelyeket 
teremtsünk és gyorsítsuk az átállást a fenntartható pályára.  

• Ezt sem a „szokásos”, sem pedig a jelenlegi, „több, mint unortodox” 
fiskális és monetáris politikával nem érhetjük el, mert szokatlanul 
turbulens évtizedünkben minden egyre kevésbé lineáris.  

• Ebben az új kvantumvilágban már nem működnek többé a lineáris, 
megjósolható, hagyományos vagy univerzális szakpolitikák. 

• A világgazdaságnak nevezett Negev-sivatagban célzott öntözésre van 
szükség ahhoz, hogy átvészeljük az évtizedünket. 

 



Figyeljünk e történelmi léptékű változásra, 
a bankrendszer nem csökkenti könnyen a szerepét 

követeljük meg a nemzeti érdekű változást a kormánytól! 
 

Nagyon szépen köszönöm a figyelmet! 


