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I. BEVEZETÉS

A blokkláncokat már most a 21. század legfontosabb találmányának tartják, és je-
lentőségét tekintve az internethez hasonlítják. A blokklánc lényegében egy decent-
ralizált vagy megosztott főkönyv, amely a kriptográfiai eljárásoknak köszönhetően 
alkalmas a tranzakciók hitelesítésére, méghozzá közvetítő személy vagy szerv nél-
kül. A blokkláncok segítségével tranzakciókat bonyolíthatunk le, méghozzá anonim 
módon. Alkalmazásuk rengeteg előnnyel járhat az élet különböző területein. Lét-
rehozásuk célja az volt, hogy a hagyományos pénzügyi közvetítő rendszer hibáit 
kiküszöbölve egy gyorsabb, olcsóbb és biztonságosabb módszert hozzanak létre a 
pénzügyi tranzakciók lebonyolítására. Emellett biztosíthatják a tranzakciók transz-
parenciáját, igazolhatják az áruk származását, valós időben, megbízható és hiteles 
adatokkal láthatják el a hatóságokat, lehetővé tehetik a folyamatos adóbeszedést 
közvetlenül a tranzakciót követően emberi közreműködés nélkül stb. Bár renge-
teg pozitív hozadéka lehet a használatuknak mind az állam, mind a természetes 
és jogi személyek számára, azonban működési mechanizmusuk veszélyeket is rejt 
magában. Ezen veszélyek egyike, hogy a blokkláncokon a tranzakciók anonim mó-
don kerülnek rögzítésre, és kriptovalutában történik az ellenérték kifizetése. Ennek 
következtében a blokkláncok alkalmasak a bűncselekmények – így a terrorizmus 
– finanszírozására és a pénzmosásra. Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy miként 
lehetne a blokkláncokat és a hozzájuk kapcsolódó kriptovalutákat olyan módon sza-
bályozni, hogy megakadályozhassuk a blokkláncok illegális tevékenységekre való 
felhasználását.

Mindenek előtt szükséges a kriptovaluták és a blokkláncok fogalmának tisztázá-
sa, és működésük ismertetése.

A kriptovaluták olyan decentralizált digitális valuták, melyek nem minősülnek 
törvényes fizetőeszköznek, de csereeszközként vagy fizetőeszközként általánosan el-
fogadnak és használnak, és amelyet nem egy központi bank, állami hatóság, hanem 
egy fejlesztő/fejlesztői csapat bocsát ki, szabályoz és kontrollál, valamint kriptográ-
fiát használ az új kriptovaluta egységek kibocsátására, tárolására és a tranzakciók 
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rögzítésére.1 A kriptovalutákat azért hozták létre, hogy olyan digitális valuta jöjjön 
létre, amely úgy működik, mint a „hagyományos pénzek”. Azonban a blokklánc a 
technológiának köszönhetően közvetlenebb, gyorsabb, olcsóbb és biztonságosabb 
pénzügyi tranzakciókat tesz lehetővé. A  hagyományos banki tranzakciók lassúak 
(főként, ha külföldi bankszámlára szeretnénk pénzt utalni), és rengeteg adminiszt-
rációs feladattal és költséggel jár, továbbá bizalmi problémák is felmerülnek, mivel ki 
van téve a csalások és kibertámadások veszélyének, továbbá az emberi hiba lehető-
ségét sem zárhatjuk ki. A blokkláncrendszerek segítségével kihagyható a folyamat-
ból a harmadik fél, amellyel időt, pénzt spórolhatunk, és a bizalmat is megteremti.2 

Amikor létrehozunk egy felhasználói fiókot valamely blokklánchoz kapcsoló-
dóan, akkor automatikusan kapunk mellé egy ún. digitális pénztárcát (pl. Bitcoin 
esetén egy Bitcoin Walletet). A tranzakciók ezek között a digitális pénztárcák kö-
zött zajlanak. A digitális pénztárcák olyan online szolgáltatások, amelyek lehetővé 
teszik akár törvényes fizetőeszközök, akár virtuális valuták tárolását és kezelését, 
valamint tranzakciók valós idejű lebonyolítását. A kriptovalutákhoz kapcsolódó di-
gitális pénztárcák a kriptovaluták tárolására és kezelésére szolgáló programok. Való-
jában nem magát a rendelkezésünkre álló kriptovaluta mennyiséget tárolják, hanem 
az ahhoz való hozzáféréshez szükséges privát és nyilvános kriptográfiai kulcsokat, 
amelyek segítségével kapcsolódhatunk a blokklánchoz és elvégezhetjük a tranzakci-
ókat.3 Kriptovalutához eredetileg csak az ún. bányászás révén juthattunk, hanem 
lehetőség van már arra is, hogy törvényes fizetőeszközért vegyünk kriptovalutát.4 
Utóbbit az ún. digitálisvaluta-váltóknál tehetjük meg, ők azok a személyek, akik üz-
letszerű tevékenységük során valamely digitális valutának egy másik digitális valuta, 
vagy valamely állam törvényes fizetőeszköze ellenében, vagy valamely állam törvé-
nyes fizetőeszközének digitális valuta ellenében történő adásvételét végzik.5

De mi is az a blokklánc, amelyek működéséhez a kriptovaluták kapcsolódnak?6 
A  blokklánc egy megosztott (distributed) főkönyv vagy decentralizált adatbázis, 

1  Ametrano, Ferdinando M. (2014): Hayek Money: The Cryptocurrency Price Stability Solu-
tion. Elérhető: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2425270 (2018.10.23.)

2  Tapscott, Don – Tapscott, Alex (2016): Blockchain Revolution: Hot the Technology Behind 
Bitcoin is Changing Money, Business and the World, Portfolio Penguin, London, p. 55–59.

3  Levitin, Adam. J.: Pandora’s Digital Box (2017): The Promise and Perils of Digital Wallets, 
in University of Pennsylvania Law Review Vol 166, p. 34. Elérhető: https://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=2899104 (2018. 10. 11.)

4  Chiu, Jonathan – Koeppl, Thorsten V. (2017): The Economics of Cryptocurrencies – Bitcoin 
and Beyond, p. 7. Elérhető: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3048124 (2018. 
11. 12.)

5  Financial Crimes Enforcement Network (2013): Application of FinCEN’s Regulations to Per-
sons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies. Elérhető: https://www.fincen.gov/
sites/default/files/shared/FIN–2013-G001.pdf (2018. 11. 04.)

6  A blokkláncnak jelenleg nem létezik jogi definíciója. A fogalmi pontosítás szükségességéről 
lásd részletesen:  Glavanits Judit – Király Péter Bálint (2018): A blockchain-technológia alkalma-
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amely nyilvános, és a kriptográfiai eljárásoknak köszönhetően hitelt érdemlően és 
visszamenőleg megváltoztathatatlan módon bizonyítja a rögzített adatokat (pl. meg-
történt tranzakciókat) bármilyen közvetítő személy vagy szerv nélkül.7 A blokklánc 
egy ún. peer-to-peer protokoll, azaz egy olyan számítógépes hálózat, amelynek fel-
használói (jobban mondva azok csomópontként működő számítógépei) egymással 
közvetlenül kommunikálnak, központi kitüntetett csomópont (számítógép) nélkül. 
Mindez azt jelenti, hogy a blokklánchoz felhasználóként bárki csatlakozhat, és a 
csatlakozást követően tranzakciókat kezdeményezhetnek közvetlenül egymás irá-
nyába, anonim módon. A tranzakciók hitelesítését is a felhasználók végzik a blokk-
lánc rendelkezésére bocsátott számítógépes kapacitásuk által, úgy, hogy a tranz-
akciókat blokkokba foglalva hozzáadják a főkönyvként működő blokklánchoz.8 
Megfelelő mennyiségű számítógépes erőforrás rendelkezésre bocsátása esetén a 
blokklánc képes a tranzakciókat megbízható módon rögzíteni, mivel a teljes blokk-
lánc folyamatosan frissítésre és megosztásra kerül a hálózat tagjai közt. Azaz min-
den egyes pillanatban, a hálózat valamennyi számítógépe képes igazolni bármely 
tranzakció megtörténtét.9

A blokkláncok működésének lényeges eleme az ún. konszenzus mechanizmus, 
amely ahhoz szükséges, hogy a számítógépek megegyezésre jussanak a blokklánc 
frissítését illetően, annak érdekében, hogy valamennyi számítógépen azt követően 
egységes legyen a blokklánc adattartalma.10 Miként is történik mindez? A blokklán-
cok működését a BitCoin nevű blokklánc Proof of Work konszenzus mechanizmu-
sának példáján keresztül szeretném bemutatni. A tranzakciókat minden 10 percben 
blokkokba csomagolják, azaz összesítik az ezekre vonatkozó adatokat. majd az új 
blokkba foglalt tranzakciókat a számítógépek hitelesítik (pl. megerősítik, hogy a ve-
vőnek ténylegesen rendelkezésére állt az adott mennyiségű kriptovaluta).11 Azt kö-
vetően az új blokk tranzakciókra vonatkozó adatsorát kiegészítik a megelőző blokk 
ún. fejrészével. Ez a fejrész gyakorlatilag úgy működik, mint egy lakcím. Minden 
blokk rendelkezik egy egyedi fejrésszel, ami által azonosítani lehet. Ez tehát azt je-
lenti, hogy minden blokk utal a megelőző blokkra, következésképpen visszakövet-

zásának jogi előkérdései: a fogalmi keretek pontosításának szükségessége. Jog–Állam–Politika, 
2018/3. szám, (megjelenés alatt).

7  De Filippi, Primavera – Wright Aaron (2018): Blockchain and the Law: The Rule of Code, 
Harvardy University Press, London, p. 13–14.

8  Reed, Jeff (2017): Blockchain – 4 in 1 Bundle Book: Blockcahin, Smart Contracts, Investing in 
Ethereum, FinTech, Jeff Reed, p. 3–5.

9  Kakavand, Hossein – Kost De Sevres, Nicolette – Chilton, Bart (2016): The Blockchain Re-
volution: An Analysis of Regulation and Technology Related to Distributed Ledger Technologies, 
p. 4–5. Elérhető: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cf m?abstract_id=2849251 (2018. 11. 05.)

10  Schwartz, David et al. (2014): The Ripple Protocol Consensus Algorithm. p. 6–7. Elérhető: 
https://ripple.com/files/ripple_consensus_whitepaper.pdf (2018. 11. 04.)

11  Mukhopadhyay, Mayukh (2018): Ethereum Smart Contract Development – Build Blockcha-
in-based Decentralized Applications Using Solidity, Pact Publishing, Birmingham, p. 15–18.
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hető a tranzakciók láncolata a legelső tranzakcióit magában foglaló eredeti blokkig. 
Miután a megelőző blokk fejrészét is hozzáadták az új blokkhoz, elkezdődik az abba 
foglalt adatok titkosítása egy kriptográfiai rejtvénnyel.12 A blokkláncot működtető 
valamennyi számítógép (azaz az ún. bányászok) azon verseng, hogy melyikük tudja 
leghamarabb megoldani ezt a kriptográfiai rejtvényt, ugyanis amelyikük elsőként 
oldja meg BitCoin (vagy más blokkláncok esetén másfajta kriptovalutát) kap jutal-
mul munkájáért. Ezt követően az új blokkot hozzáadják a blokklánchoz, majd meg-
osztásra kerül a rendszer valamennyi számítógépén.13

A tranzakciók gyakorlatilag megváltoztathatatlanok miután a blokklánchoz ad-
ták őket. Ennek oka, hogy a teljes blokklánc megtalálható valamennyi számítógé-
pen, és minden blokk utal a megelőző blokkra. Ez azt jelenti, hogyha egy hacker 
meg kívánja változtatni valamely tranzakciót, akkor nem csak az adott tranzakciót 
magába foglaló blokkot kell módosítania, hanem a soron következőt, majd az azt 
követőt és így tovább, mivel valamennyi blokk tartalmazza a megelőző blokk fej-
részét. Ráadásul ezeket a változtatásokat a blokkláncot működtető számítógép több 
mint felén meg kellene tennie, hiszen a tranzakcióra vonatkozó konszenzus létrejöt-
téhez a számítógépek több mint felének egyetértése szükséges.14

II. MIKÉNT HASZNÁLHATÓK FEL A BLOKKLÁNCOK ÉS  
A KRIPTOVALUTÁK A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSÁRA?

A terrorizmus finanszírozásának két „hagyományos” módja van: az ún. Hawala 
hálózat, valamint a nemzetközi bankrendszer. A Hawala hálózat esetén egy ősi, in-
formális „átutalási” rendszerről van szó. A hálózat akként működik, hogy az ügyfél, 
aki pénzt szeretne juttatni egy másik államba, akkor felkeresi a hawaladart (lénye-
gében operátort), aki átveszi az összeget, és majd telefonon vagy faxon keresztül 
értesíti a másik államban működő hawaladart, hogy adja ki az „átutalt” összeget az 
ügyfél által megjelölt személynek.15 Lényegében anélkül juttathat pénzt az ügyfél 
a Hawala hálózat segítségével egyik országból a másikba, hogy a pénz ténylegesen 
helyet változtatott volna. Mivel a hawaladarok mára szinte valamennyi államban 

12  Drescher, Daniel (2017): Blockchain Basics – A  Non-technical Introduction in 25 Steps, 
Apress, New york, p. 23.

13  Hayes, Adam (2014): What factors give cryptocurrencies their value: An empirical analysis. 
p. 2. Elérhető: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2579445 (2018. 10. 13.)

14  Denery, Keegan F. (2016): The Blockchain – The Fifth Disruptive Cumputing Paradigm, 
p. 5–6. Elérhető: https://www.academia.edu/33147652/Blockchain_The_Fifth_Disruptive_Com-
puting_Paradigm?auto=download (2018. 10. 04.)

15  Shah, Anand Ajay (2007): The international regulation of Informal Value Transfer Systems, 
in Utrecht Law Review, Vol. 3, No. 2. p. 193–218. Elérhető: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=1083689 (2018. 11. 23.)
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megjelentek, ezért nem jelent gondot a terroristák számára forrásokat juttatni a 
célországba egy terrorista támadás megvalósítása érdekében.16 A rendszer előnye a 
terroristák számára, hogy mivel egy informális tőkemozgásról van szó, ezért a ha-
tóságok által gyakorlatilag követhetetlen a pénz útja. A rendszer alapja a bizalom: 
egyrészt az ügyfeleknek meg kell bízniuk a hawaladarokban, másrészt a hawalada-
roknak is bízniuk kell abban, hogy a másik országban tevékenykedő kollégájuk 
teljesíti a kötelességét.17 Viszont éppen ez okozza a módszer problémáját, hiszen 
megnehezíti a több forrásból származó források összegyűjtését, vagy éppen kiosz-
tását a világ különböző pontjaira, ha nem ismerjük a célország hawaladarját, és 
így nem merjük rábízni pénzünket. A terrorizmus finanszírozásának ez a módsze-
re tehát lassú, és nem eléggé dinamikus a terroristák céljainak megvalósításához. 
Ezzel szemben a hagyományos bankrendszer esetén egy olyan közvetítő végzi a 
pénz átutalását, amelyben minden ügyfél bízik, ráadásul a bank szavatolja azt is, 
hogy a másik fél valóban rendelkezik megfelelő mennyiségű tőkével az ellenér-
ték megfizetéséhez. Azonban a bankoknak és más pénzügyi szolgáltatóknak szi-
gorú szabályoknak kell megfelelniük tevékenységük során. Ezek közé tartoznak 
a pénzmosás elleni és a terrorizmus finanszírozása elleni (továbbiakban AML/
CFT – Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism) rendel-
kezések. A hagyományos bankrendszeren keresztül lefolytatott tranzakciók tehát 
könnyedén nyomon követhetők a hatóságok számára, így nagy kockázatot jelent a 
terroristaszervezetek számára annak használata.18

Ezt a problémát küszöbölik ki a blokkláncok a terroristaszervezetek számára, az-
által, hogy lehetővé teszi számunkra, hogy megbízzunk harmadik személyekben, 
anélkül, hogy ehhez egy közvetítő személyt vagy szervet (pl. bankot) kellene igény-
be vennünk. A blokkláncokat és a hozzájuk kapcsolódó kriptovalutákat eredetileg 
éppen azzal a céllal hozták létre, hogy ezáltal „kikerülhetők” legyenek ezek a közve-
títő intézmények, és ezáltal egy gyorsabb, olcsóbb és biztonságosabb módszert hoz-
zanak létre a pénzügyi tranzakciók lebonyolítására. Holott éppen ezek a közvetítő 
intézmények töltik be az „őrök” szerepét a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozá-
sa elleni harcban, hiszen az ezek megakadályozását és felderítését szolgáló normák 
rajtuk keresztül érvényesülnek. (A pénzügyi szolgáltatók észlelték, hogy a blokklán-
cok fenyegetik a pozíciójukat a pénzügyi tranzakciók lebonyolítása terén. Mára már 

16  Schneider, Friedrich (2010): The (Hidden) Financial Flows of Terrorist and Organized Cri-
me Organizations: A Literature Review and Some Preliminary Empirical Results, in IZA Dis-
cussion Paper No. 4860. p. 20–22. Elérhető: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=1584191 (2018. 11. 12.)

17  Passas, Nikos (1999): Informal Value Transfer Systems and Criminal Organizations; a study 
into so-called underground banking networks, WODC, Hága, p. 13–15. Elérhető: https://papers.
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_ id=1327756 (2018. 10. 13.)

18  Brantly, Aaron (2014): Financing Terror Bit by Bit, in CTC Sentinel, Vol 7 . Issue 10, p. 1–5. 
Elérhető: https://ctc.usma.edu/app/uploads/2014/10/CTCSentinel-Vol7Iss101.pdf (2018. 10 .13.)
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a pénzügyi szolgáltatók is elkezdték fejleszteni saját blokkláncaikat költségeik csök-
kentése érdekében. Emellett a pénzügyi szolgáltatók azon a ponton is kapcsolódnak 
a kriptovalutákhoz, amikor azokat törvényes fizetőeszközre váltják. Ekkor a pénz-
ügyi szolgáltatóknak az AML/CFT szabályoknak való megfelelés érdekében kellő 
körültekintéssel kell eljárniuk. Ezt különösen megnehezíti az a tény, hogy a digitális 
pénztárcák bizonyos blokkláncok esetén teljesen anonimak, és a VPN programok 
miatt abban sem lehetnek biztosak, hogy az IP cím, amelyről az adott digitális pénz-
tárcát használják, valóban megfelel a valóságnak. Azaz a pénzügyi szolgáltatók nem 
tudják azonosítani a személyt, aki a kriptovalutát törvényes fizetőeszközre kívánja 
váltani, és nem tudják felmérni annak a kockázatát, hogy vajon a kérdéses kriptova-
luta összeg bűncselekmény elkövetéséből származik-e.)19

Miként is zajlik a pénzmosás a kriptovaluták segítségével? Először is az elkövető 
törvényes fizetőeszközért egy digitálisvaluta-váltónál kriptovalutát vesz, (gyakorta 
egy stróman segítségével, vagy az anonimitásukat fokozó egyéb eszközök, pl. VPN 
igénybevételével). Ezt a kriptovalutát, aztán egy másikra, majd egy harmadikra 
váltják és így tovább, egészen addig, amíg el nem jutnak egy olyan kriptovalutá-
hoz, amelyhez tartozó blokkláncrendszer megfelelő anonimitást biztosít számukra. 
Eddig a pontig még nyomon követhető a pénzmozgás, azaz a kriptovalutát vissza 
lehetne követni ahhoz a személyhez, aki vásárolta.20 Itt jönnek be azonban a kép-
be az ún. kriptovaluta-keverő szolgáltatások (cryptocurrency mixing service vagy 
cryptocurrency tumbler). Ezeknél a szolgáltatóknál ugyanúgy létrehozhatunk egy 
külön digitális pénztárcát, amelyre átutaljuk a kriptovalutánkat, mint a blokkláncok 
esetén, azzal a különbséggel, hogy előbbi esetben annak létrehozásához nem kell 
megadnunk személyes adatainkat. A kriptovaluta-keverő szolgáltató több felhasz-
nálótól gyűjt össze kriptovalutáat, amikor pedig valamely felhasználó ki szeretné 
venni a kriptovalutáját, akkor az összegyűjtött kriptovalutákból véletlenszerűen kap 
meg annyit egy általa megjelölt digitális pénztárcába, amennyit eredetileg betett. Az 
általa betett kriptovalutát pedig valamely más felhasználó fogja hasonló módon vé-
letlenszerűen megkapni. Ez azt jelenti, hogy az azonosíthatóan bűncselekményből 
származó kriptovalutákat olyan kriptovalutákkal vegyítik, amelyek „tiszták”, majd 
újra kiosztják úgy, hogy többé már nem lehet megállapítani, hogy mely kriptovalu-
tát, mely felhasználó tette be a „keverőbe”. (Ez rendszerint úgy történik, hogy több 
kisebb összegű tranzakció keretében, különböző fiókokhoz utalják át az összeget, 
hogy ne lehessen az eredetileg a „keverőbe” betett, majd visszakapott összeg egye-

19  Holman, Daniel – Stettner, Barbara (2018): Anti-Money Laundering Regulation of Cryp-
tocurrency: U.S. and Global Approaches, in The International Comparative Legal Guide to: An-
ti-Money Laundering 2018, Global Legal Group, London. p. 26–39. Elérhető: http://www.alleno-
very.com/publications/en-gb/Documents/AML18_AllenOvery.pdf (2018. 11. 24.)

20  Sprenger, Pascal – Balsiger Franziska (2018): Anti-Money Laundering in Times of Crypto-
currencies, p. 1–3. Elérhető: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ch/pdf/anti-money-la-
undering-in-times-of-cryptocurrency.pdf (2018. 11. 24.)
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zősége alapján azonosítani az eredetét). Szintén a kriptovaluták eredetének elfedését 
célozza a Dark Wallet nevű program, amely az egyidőben végrehajtott tranzakciókat 
fogja össze egy tranzakcióba, ami által nem lehet megállapítani, hogy melyik krip-
tovaluta honnét származik. E rendszerek lényege eredetileg az lenne, hogy tovább 
erősítse a kriptovaluták anonim jellegét, azonban tökéletesen alkalmasak arra, hogy 
követhetetlenné tegyék a kriptovaluta útját, mivel a kriptovaluta-keverő szolgáltató 
által a „keveréshez” használt algoritmus nem nyilvános, és legtöbbször nem is ve-
zetnek nyilvántartást az általuk végzett műveletekről.21 Miután a pénzmosók tranz-
akciók és kriptovaluta-keverések hosszú láncolatát követően megfelelő mértékben 
elfedték a pénz eredetét, nincs más dolguk, mint egy digitálisvaluta-váltónál ismé-
telten törvényes fizetőeszközre váltani kriptovalutájukat.22

A kriptovaluták tehát remek lehetőséget biztosítanak az illegális tevékenységek 
finanszírozására, mert megkönnyítik a határokon átnyúló tranzakciók lebonyolí-
tását, mindezt ráadásul anonim, vagy legalábbis pszeudoanonim módon, az ilyen 
tranzakciókra vonatkozó korlátok, jogszabályok megkerülésével. Egy konkrét példa 
a kriptovaluták illegális tranzakciókra való felhasználására a 2013-ban a hatóságok 
sikeres nyomozását követően leállított weboldal, a Silk Road. A Silk Road a „deep 
weben” üzemelő illegális kereskedőoldal volt, amely e tekintetben hasonlított az 
eBay-re vagy az Amazonra. Viszont a Silk Roadon keresztül kábítószerek, fegyverek 
és más tiltott termékek cserélhettek gazdát. A felhasználók anonimitást élveztek az 
oldalon, köszönhetően annak, hogy a BitCoin nevű kriptovalutával fizethettek az 
árukért (továbbá mert a Tor nevű titkosító program segítségével lehetett belépni az 
oldalra. A tranzakciókat a hatóságok tehát nem tudták konkrét személyhez kötni.23 
Az anonimitással kapcsolatban ki kell emelni, hogy a blokkláncok esetén maguk a 
tranzakciók nyilvánosak, és csupán a tranzakcióban résztvevő felek kiléte marad 
rejtve a külső szemlélő számára. Ezt a lehetőséget használhatják ki, és használják 
is ki nap mint nap a terroristaszervezetek, akik könnyedén finanszírozhatják tevé-
kenységüket egy biztonságos, gyors és olcsó tranzakciós mechanizmusnak köszön-
hetően, kilétük felfedése nélkül.24

21  Chohan, Usman W. (2017): The   Cryptocurrency   Tumblers: Risks,   Legality   and   Oversight, in 
Discussion  Paper  Series: Notes on the 21st Century, p. 1–6. Elérhető: https://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=3080361 (2018. 11. 24.)

22  Sprenger, Pascal – Balsiger Franziska (2018): i. m. p. 1–3.
23  Brantly, Aaron (2014): i. m. p. 1–5.
24  Mandjee, Tara (2015): Bitcoin, its Legal Classification and its Regulatory Framework, in 

Journal of Business & Securities Law, Vol. 15. Issue. 2., p. 47. Elérhető: https://digitalcommons.law.
msu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=jbsl (2018. 11. 05.)
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III. MIT TEHETÜNK A BLOKKLÁNCOK ÉS KRIPTOVALUTÁK  
JELENTETTE VESZÉLY KEZELÉSE ÉRDEKÉBEN?

Az USA-ban a FinCEN már egy 2013-as, virtuális valutákról szóló iránymutatásá-
ban rávilágított arra a veszélyre, miszerint a virtuális valuták használata megkönnyí-
ti a pénzmosást és a bűncselekmények, így többek közt a terrorizmus finanszírozá-
sát. Emellett kimondta azt is, hogy a digitálisvaluta-váltók pénzügyi szolgáltatásnak 
minősülnek, függetlenül attól, hogy nem törvényes fizetőeszközök, hanem digitális 
valuták adásvételét végzik. Azaz nekik is be kell tartani a pénzügyi szolgáltatókra 
vonatkozó szabályokat. Ebben az iránymutatásban elhatárolta a digitálisvaluta-vál-
tóktól a felhasználókat, akik csupán azért szereznek meg digitális valutákat, hogy 
abból árukat és szolgáltatásokat vásároljanak. Értelemszerűen a felhasználókra nem 
vonatkoznak a pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó szabályok.25

A blokkláncok előnye, hogy valamennyi forgalomban lévő kriptovaluta jelenlegi 
és volt tulajdonosa nyomon követhető a hatóságok számára, amennyiben lehető-
vé tesszük számukra a blokklánchoz való hozzáférést. Ez gyakorlatilag azt jelen-
ti, hogyha valakinek ellopják a digitális pénztárcájában tárolt kriptovalutát, akkor 
annak az útja lekövethető. Következésképpen az ellopott kriptovalutát nem tudná 
használni a lopás elkövetője, mivel a blokklánc azonnal észlelné, hogy a kriptovaluta 
tulajdonosi láncolata nem teljes, mivel az nem egy rögzített és hitelesített tranzakció 
eredményként került a tetteshez. Ebben az esetben a blokklánc nem hitelesítené a 
bűncselekmény elkövetője által kezdeményezett azon tranzakciót, amelyben az ello-
pott kriptovaluta szerepel, a másik oldalról pedig a jogszerű tulajdonosa beperelheti 
az ellopott kriptovaluta aktuális birtokosát, vagy azt digitálisvaluta-váltót, amelyen 
keresztül az aktuális birtokoshoz került.26 Ugyan az iménti példának nem a terroriz-
mus finanszírozása a központi eleme, de jól szemlélteti, hogy az illegális tevékeny-
ségből származó kriptovaluta összegek további felhasználása miként akadályozható 
meg a blokkláncrendszerek tulajdonságainak kihasználásával.

Az iménti gondolatmenettel azonban két probléma is akad. Az első az, hogy a 
tranzakciók hitelesítéséhez a node-ok (a blokkláncot üzemeltető számítógépek) 
több mint felének egyetértése szükséges. Azaz csak addig működik a fent leírt mó-
don a blokklánc, és jelzi ki hibásnak az illegálisan megszerzett kriptovaluta felhasz-
nálásával kezdeményezett tranzakciót, amíg a node-ok több mint fele „a jó fiúk” 
kezében van. De ha a lopás elkövetője megszerezné a node-ok több mint felét, ak-
kor már hitelesíteni tudná a lopás által megszerzett kriptovalutát tartalmazó tranz-
akcióját. A másik probléma pedig az, hogy jelenleg a tranzakciók anonim módon 

25  Financial Crimes Enforcement Network (2013): i. m.
26  Anderson, Ross – Shumailov, Ilia – Ahmed, Mansoor (2018): Making Bitcoin Legal, p. 2. 

Elérhető: https://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/Papers/making-bitcoin-legal.pdf (2018. 11. 23.)
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zajlanak, azaz nem ismerjük a személyes adatait annak a személynek, aki az ellopott 
kriptovaluta aktuális birtokosa, ami pedig megnehezíti az igényérvényesítést.

Az első problémára az jelentheti a megoldást, ha létrehozunk egy állami blokk-
láncot, amelynek valamennyi node-ja (vagy legalábbis azok többsége az állam tulaj-
donában áll. Ebben az esetben biztosak lehetünk, hogy csak olyan tranzakciókat hi-
telesít a rendszer, amelyek legálisak. Sőt, akár kialakítható lehetne egy EU blokklánc 
is, amelyben valamennyi tagállam a GDP-je vagy lakosságszáma, vagy valamely más 
mutató arányában lenne köteles bizonyos számú node-ot fenntartani, és a rendszer 
működéséhez rendelkezésre bocsátani. Rajtuk kívül más node nem csatlakozhatna 
a rendszerhez, vagy ha csatlakozhat, akkor is a tagállamok birtokolnák a node-ok 
több mint felét. Ráadásul, ha lehetővé tesszük, hogy egy ilyen blokklánchoz vala-
mennyi tagállam hatóságai hozzáférhessenek, akkor az megkönnyítené a tagálla-
mok nyomozóhatóságai közti együttműködést is.

A második probléma megoldását jelentené egy olyan reguláció, miszerint a digi-
tális pénztárcákra úgy kell tekinteni, mintha bankszámlák lennének, a digitálisva-
luta-váltókra pedig úgy, mintha „rendes” pénzváltó helyek lennének. Mindez több 
jogkövetkezménnyel is járna, révén ennek megfelelően vonatkozna az ilyen rend-
szerek üzemeltetőire a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos jogszabályok, többek 
közt csak engedéllyel lehetne ilyen tevékenységet folytatni és meg kellene felelni-
ük a „know-your-customer” és a pénzmosás megelőzését szolgáló normáknak. Ki 
kell terjesztenünk az AML/CFT szabályok hatályát a blokkláncokra, és a digitális-
valuta-váltókra, akkor ezáltal biztosíthatjuk a tranzakciók transzparenciáját a sze-
mélyazonosság megadásának követelményével pedig csökkenthető a blokkláncokra 
jellemző anonimitás. Emellett a terrorizmus finanszírozása a veszélyének további 
csökkentése érdekében a pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó AML/CFT szabályok 
szigorítanunk kellene (különösen, amikor a náluk kezelt pénzt az ügyfél kriptova-
lutára kívánja váltani, vagy fordítva).27 A  másik oldalról ugyanis éppen a blokk-
láncok jelenthetik a megoldást a kriptovaluták által generált veszélyekre, így akár 
kihasználhatjuk a bennük rejlő potenciált a pénzmosás és más bűncselekmények fi-
nanszírozásának felderítésére. A blokkláncokon ugyanis a tranzakciók mindenképp 
rögzítésre kerülnek, méghozzá nyilvánosan, és még ha az ember számára a kripto-
valuta útja követhetetlen is, egy pénzmosáskockázat-elemző program lefuttatásával 
azonosíthatókká válhatnak az illegális tevékenységből származó összegek. Ha pedig 
kötelezővé tesszük az ügyfél-megismerési (know-your-customer) szabályok alkal-
mazását a blokkláncok vonatkozásában, akkor azonosítani is lehetne az érintett di-
gitális pénztárcák tulajdonosait.28 

27  FATF Report (2010): Money Laundering Using New Payment Methods. Elérhető: http://www.
fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML%20using%20New%20Payment%20Methods.
pdf (2018. 11. 23.)

28  Sprenger, Pascal – Balsiger Franziska (2018): i. m. p. 1–3.
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Ezen szabályok hatályának kiterjesztése a blokkláncokra több szempontból is 
áldásos következménnyel járna. Egyrészt a pénzmosás és a terrorizmus finanszí-
rozásának folyamatát jelentős mértékben megnehezítené, ha kötelezővé tennénk 
valamennyi blokklánc esetén a számlanyitáskor a számlatulajdonos adatainak meg-
adását, hogy a számla tulajdonosa a hatóságok által azonosítható legyen. Ez csök-
kentené a blokkláncokon keresztül történő pénzmosás és terrorizmus finanszírozás 
veszélyét. Ráadásul abban az esetben is valamely állami szervhez tudnánk fordulni, 
ha a kriptovaluta pénztárcánkat ellopnák, hiszen a hatóságok azonosítani tudnák a 
kriptovaluta aktuális tulajdonosát, ráadásul a blokklánc hitelességének köszönhe-
tően vissza tudná vezetni a tranzakciók útját a bűncselekményig és annak elkövető-
jéig.29 Másrészt blokkláncok pénzügyi szolgáltatóként való kezelése emellett azzal az 
előnnyel is járna, hogy amennyiben pedig pénzügyi szolgáltatónak tekintjük a digi-
tálisvaluta-váltókat és a digitálispénztárca-szolgáltatókat, akkor ezzel a felhasználók 
igénybe vehetik a kapcsolódó fogyasztóvédelmi eszközöket is, amely nagyobb biz-
tonságot kölcsönöz nekik az adott blokklánc használata során. Ez értelemszerűen 
a blokkláncnak is érdeke, hiszen több felhasználót tud vonzani, ha a regisztrációja 
révén a felhasználók biztonságban érezhetik nála a pénzüket. Amely blokklánc vi-
szont nem regisztrál az állami hatóságnál, azt az észszerűen gondolkodó felhaszná-
lók el fogják kerülni, és veszít az értékéből.

A pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó jogszabályok hatályának kiterjesztését ki-
egészítő további javaslat, hogy a blokkláncoknak legyen egy hivatalos állami nyil-
vántartása, amelybe csak azon blokkláncok kerülhetnének be, amelyek megfelelnek 
a jogszabályokban meghatározott követelményeknek (így például nyilvántartják a 
náluk számlát nyitó személyek adatait, hasonlóan a bankokhoz). A pénzváltók csak 
ezekhez a blokkláncokhoz kapcsolódó kriptovalutákat válthatnák át törvényes fize-
tőeszközre. Ez kettő előnnyel is járna. Egyrészt ez a hivatalos blokkláncnyilvántartás 
tartalmazná az üzemeltetők személyes adatait, ami azt jelenti, hogy a blokkláncok 
mögött álló személyek felelősségre vonhatóvá válnának, azaz rajtuk keresztül ki le-
hetne kényszeríteni az illegális tevékenységek megakadályozását célzó állami sza-
bályozás érvényesülését. Másrészt egy ilyen nyilvántartás azt is biztosítaná, hogy a 
természetes és jogi személyek a bejegyzett blokkláncokat használják, hiszen ellen-
kező esetben nem tudnák az illegálisan szerzett jövedelmüket felhasználni. Így az 
anonimitást – és ezáltal akár a terrorizmust és más bűncselekmények finanszírozá-
sát – biztosító blokkláncok, és a kapcsolódó kriptovaluták nagyban veszítenének az 
értékükből, hiszen nehezebben lehetne törvényes fizetőeszközre váltani őket. Tehát 

29  Ahmed, Sami (2017): Cryptocurrency & Robots: How to Tax and Pay Tax on Them, in South 
Carolina Law Review 697, p. 41. Elérhető: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3083658 (2018. 10. 10.)
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a blokkláncok is érdekeltté válnának abban, hogy a jogszabályokat betartsák, mert 
ezáltal növelni tudják a felhasználók számát és a kapcsolódó kriptovaluta értékét.30

Persze az a következmény, hogy megszűnne a kriptovaluták egyik vonzerejét je-
lentő anonimitás/pszeudoanonimitás, ami pedig előfordulhat, hogy eltántorítaná a 
befektetőket, és visszavetné az innovációt. 31 Itt viszont meg kell jegyezni, hogy a 
kriptovaluták által biztosított anonimitás eleve nem teljes, mivel a tranzakciók ma-
guk nyilvánosak, és értelemszerűen két Bitcoin pénztárca között történnek meg, 
amely pénztárcák már hozzáköthetők egy konkrét személyhez, például a lebonyo-
lított tranzakciók analízise révén, vagy amikor a pénztárcán lévő kriptovalutát egy 
olyan platformon keresztül használja, amely megköveteli a személyazonosság iga-
zolását. A  személyazonosítás természetesen időigényes még ebben az esetben is, 
viszont lehetőséget biztosít a hatóságok számára, hogy az illegális tranzakcióban 
érintett pénztárcákat egy konkrét személyhez kösse.32 A  javaslat éppen azt a célt 
szolgálja, hogy a hatóságok ne csak akkor tudják azonosítani a pénztárca tulajdono-
sát, ha egy pénzügyi szolgáltatót vesz igénybe, hanem már a blokkláncon keresztül 
lebonyolított tranzakciók során is.

A  transzparencia azonban nem lenne teljes még ebben az esetben sem, hiszen 
az anonimitás könnyen fokozható a felhasználók által például azáltal, ha minden 
tranzakcióhoz létrehoznak egy új digitális pénztárcát (ugyanis semmi nem tiltja, 
hogy valaki több ilyennel rendelkezzen), vagy ha kriptovaluta-keverő szolgálta-
tás, esetleg anonimitást elősegítő szoftvereket (pl. Tor, VPN) használnak. Utóbbiak 
használata természetesen magas szintű számítógépes ismereteket igényel, éppen 
ezért egyes terroristaszervezetek a közösségi média különböző fórumain osztot-
tak meg több tudományos cikket és videót a blokkláncok anonimitása növelésének 
módszereiről. Amíg ezeket a lehetőségeket ki nem vesszük a bűnelkövetők kezéből, 
addig hiába vezetjük be a know-your-customer szabályokat a digitális pénztárcák és 
digitális valutaváltók kapcsán, hiszen a terroristák mindig egy lépéssel a hatóságok 
előtt tudnak maradni.33

A másik megoldatlan probléma, hogy az egyes államok más és más magatartáso-
kat minősítenek bűncselekménynek. Márpedig a blokkláncok esetén az interneten 
működő rendszerről van szó, amely lehetővé teszi határokon átnyúló tranzakciók 
lebonyolítását. Erre jelenthet megoldást, ha az egyes államok okos szerződésként 

30  Marian, Omri y. (2015): A Conceptual Framework for the Regulation of Cryptocurrencies, 
in University of Chicago Law Review Dialogue 53, p. 13. Elérhető: https://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=2509857 (2018. 10. 11.)

31  Anderson, Ross – Shumailov, Ilia – Ahmed, Mansoor (2018): i. m. p. 2.
32  Reid, Fergal – Harrigan, Martin (2013): An Analysis of the Anonymity in the Bitcoin Sy-

stem, in yaniv Altshuler et al (szerk.): Security and Privacy in Social Networks, Springer, New 
york, p. 197–223. Elérhető: https://users.encs.concordia.ca/~clark/biblio/bitcoin/Reid%202011.
pdf (2018. 10. 11.)

33  Brantly, Aaron (2014): i. m. p. 1–5.
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belekódolják a blokklánc protokolljába a büntetőtörvénykönyvük normáit valamint 
a kétoldalú kölcsönös jogsegélyszerződéseiket, a kettős büntethetőségre vonatko-
zó szabályokat stb., és megfelelő programokat írnak az illegális tevékenységek mo-
nitorozására.34 Ha valamennyi állam megtenné ezeket, akkor a blokklánc azonnal 
jelezni tudná az érintett állam hatóságának, hogy a blokkláncon olyan tranzakciót 
hajtottak végre, amely az adott állam jogába ütközik, sőt az okos szerződéseknek kö-
szönhetően akár a rendszer azonnal meg is tudná indítani az eljárást.

Szintén felmerül további aggályként a transzparencia és a magánérdekek ösz-
szehangolásának kérdése. Megfelelő jogi védőhálót kell biztosítani a felhasználók 
számára a róluk tárolt adatok kapcsán. Ez különösen az üzleti titok kapcsán lehet 
releváns probléma, ugyanis a vállalkozásoknak érdeke fűződhet ahhoz, hogy az ada-
taihoz ne férjenek hozzá pl. a versenytársai. Így szükséges lehet annak pontos meg-
határozása, hogy mely hatóságok, mely esetben, milyen jogalapon és feltételek fenn-
állása esetén férhetnek hozzá a felhasználók blokkláncon tárolt adataihoz. 

IV. ÖSSZEGZÉS

A  blokkláncrendszereket és a kriptovalutákat a 21. század elejének egyik legfon-
tosabb találmányának tarthatjuk. A  felhasználási lehetőségeinek tárháza végtelen. 
Alkalmas lehet a tulajdonosi lánc és az eredetiség igazolására,35 forradalmasíthatja 
a blokklánc a kereskedelmet az ún. okos szerződések révén,36 és egyes szerzők pe-
dig a pénzügyi közvetítőrendszer radikális változását vizionálják a megjelenésüknek 
köszönhetően, hiszen a jelenleg használt technológiákhoz viszonyítva egy olcsóbb, 
gyorsabb és közvetlenebb módját biztosítja a tranzakciók megvalósításának.37 Sőt, 
egyes vélemények szerint alkalmas akár teljesen feleslegessé tenni a ma ismert bank-
rendszert.38 

Ahogy azonban bemutatásra került a blokkláncok legalább annyi veszélyt rejte-
nek magukban, mint ahány problémára megoldást kínálnak. Ezen kockázatok kö-

34  Anderson, Ross – Shumailov, Ilia – Ahmed, Mansoor (2018): i. m. p. 2.
35  Kim, Henry – Laskowski, Marek (2017): Agriculture ont he Blockchain – Sustainable Solu-

tions for Food, Farmers, and Financing, Blockchain Research Institute, Toronto, p. 6–7. Elérhető: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=3028164 (2018. 10. 11.)

36  Schroeder, Jeanne L. (2015): Bitcoin and the Uniform Commercial Code, in Cardozo Legal 
Studies Research Paper No. 458, p. 1–59. Elérhető: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?ab-
stract_id=2649441 (2018. 11. 12.)

37  Koch, Christoffer – Pieters, Gina C. (2017): Blockchain Technology Disrupting Traditional 
Records Systems, in Financial Insights, Vol. 6, Issue. 2, p. 1–4. Elérhető: https://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_id=29975 88 (2018. 11. 12.)

38  Hockett, Robert C. – Omarova, Saule T. (2016): The Finance Franchise, in Cornell Law 
School research paper No.16–29, p. 1208. Elérhető: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?ab-
stract_id=2820176 (2018. 10. 12.)
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zül a tanulmány keretei között a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával 
kapcsolatos felhasználási lehetőségeit vizsgáltuk meg. Megállapításra került, hogy a 
blokkláncokon keresztül anonim módon lehet pénzösszegeket mozgatni az állam-
határokra tekintet nélkül, amely lehetőséget a terroristaszervezetek ki is használnak 
a külföldi államokban tevékenykedő társaik költségeinek finanszírozására. A pénz 
útjának nyomon követését tovább nehezítik az ún. kriptovaluta-keverő szolgáltatá-
sok, amelyek megkönnyítik a bűncselekményből származó pénzösszegek eredeté-
nek elleplezését.

Éppen ezért szükségesnek tartom az AML/CFT szabályok kiterjesztését blokk-
láncokra, a digitálispénztárca-szolgáltatókra, és a digitálisvaluta-váltókra. Hiszen 
maguk a tranzakciók eddig is nyilvánosak voltak a blokkláncok nyilvántartásában, 
és csupán azt kellene elérni, hogy a digitális pénztárcák tulajdonosai ismertté válja-
nak a hatóságok előtt. Ezt a célt szolgálnák a know-your-customer előírások, amely 
alapján a digitális pénztárca létrehozásakor a felhasználónak kötelező lenne meg-
adni a személyes adatait. Ezáltal megszüntethető lenne a blokkláncok anonimitá-
sa, és transzparensebbé válnának a blokkláncon keresztül lebonyolított tranzakciók. 
Ennek köszönhetően a megszűnne a lehetőség a terroristaszervezetek számára arra, 
hogy lenyomozhatatlan módon finanszírozzák tevékenységüket ezen új technológia 
segítségével.

Természetesen ez azzal járna, hogy éppen a blokkláncok létrejöttének egyik 
okát szüntetnénk meg, amely minden bizonnyal jelentős ellenállásba fog ütközni 
a blokkláncok üzemeltetői részéről. Ez az ellenállás már meg is mutatkozott 2013-
ban, amikor Anthony Gallippi, a BitPay vezérigazgatója az USA  Szenátusa előtti 
meghallgatásán úgy fogalmazott, hogy „Az 1990-es évek elején, amikor az internet 
gyerekcipőben járt, a Kongresszus a ’várjunk, és majd meglátjuk’ megközelítést al-
kalmazta. Hol lennének ma a közösségi média és az internet egyéb ingyenes alkal-
mazásai, ha az 1990-es évek elején az Internetet ugyanúgy engedélyhez kötöttük 
vagy megadóztattuk volna, mintha az távközlési szolgáltató lett volna?”39 Vélemé-
nyem szerint azonban mára eljött az idő arra, hogy komolyan vegyük a blokklán-
cok jelentette veszélyeket, hiszen ezek a rendszerek egyre nagyobb szerephez jut-
nak a nemzetközi kereskedelemben. Azonban valóban nem szabad túlszabályozni 
a megjelenő új technológiákat, mert azzal gátat szabunk a fejlődésnek. Éppen ezért 
a blokkláncok kapcsán az egyik legfőbb kérdés az, hogy miként találjuk meg az 
egyensúlyt a szabályozás egyre erősödő igénye és az innováció támogatása között.

39   Statement of CEO of Bitpay Anthony Gallippi (2013), Before the United States Senate 
Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, The Present and Future Impact of Vir-
tual Currency. Elérhető: https://www.banking.senate.gov/imo/media/doc/GallippiTestimony-
111913NSITFEP.pdf (2018. 11. 10.)
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