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Az előadó

PwD Consulting Hungary Kft.

Üzletviteli tanácsadás, kriptovalutával kapcsolatos üzleti megoldások, 

cégátvilágítás

Dr. Pajor Dávid ügyvéd – www.drpd.hu

 Tőkepiaci és bank szakjogász, gazdasági jogi ügyek, 

szerződésrendszerek, csőd- felszámolás

http://www.drpd.hu/


Jognyilatkozat

● Általános, tájékoztató  jellegű előadás

● Nem jogi, vagy adózási tanácsadás

● Nem ajánlatétel, nem ajánlati felhívás

● Az információk felhasználása saját felelősségre

● Az előadók felelősségének kizárása



Kriptopénzek jogi 

kategórizálása

Magyarországon



Technikai alapok

BLOCKCHAIN-technológia

● decentralizált - proof of work

● kettős költés problematikája

● tranzakciók listázása

● bankrendszerhez képest inverz 

transzparencia



Inverz transzparencia

Klasszikus pénzügyi rendszer:

● nyilvános: számlatulajdonosok

● titkos: tranzakciók

Blockchain technológia:

● nyilvános: tranzakciók, számlák

● titkos: számlatulajdonosok



Kriptodevizák kategórizálása

● nem “pénz” a klasszikus értelemben

● EU bíróság: virtuális deviza - szerződéses 

fizetőeszköz (btc)

● nem ingóság, követelés



EU Bíróság ítélete – 2015.

C-264/14. sz. ügy

csak Bitcoinról szól 

(virtual currency – virtuális deviza)

 NEM ingóság, követelés, értékpapír      

 DE szerződéses, közvetlen fizetőeszköz

 A tranzakciók pénzügyi ügyletek



Miért fizetőeszköz?

● nincs más célja, mint, hogy fizetőeszközként 

használják (EU Bíróság); 

● az ügyletek szereplői elfogadják törvényes 

fizetőeszköz alternatívájaként;

● a valóságos használatnak megfelelő 

kategórizálás és így a szabályok is 

egyértelműbbek



Jogszabályi háttér

● nincs konkrét, kriptovalutára vonatkozó 

szabályozás Magyarországon

● Az EU Bíróság ítélete irányadó

● az általános szabályok megfelelően 

alkalmazhatóak - kategorizlás után



Nemzetközi kitekintés

● - központilag támogató hozzáállás 

(tervezett szabályozás)

- tagállami szinten óvatos megtűrés

● - erős pénzügyi felügyelet mellett; tagállami 

különbségek

● - jsz-i tiltás nincs, de a Kp-i Bank szerint a bitcoin-

használat illegális az országban (magánszemélyek és 

cégek is) – saját kripto-rubelen dolgoznak



Kriptodeviza 

tranzakciók
nyilvántartása és adózása 

(Magyarországon)



Adózási elvek

A jogi kategorizáláshoz igazodik – fizetőeszköz

: követelés ??? – EU Bíróság ítélete       : NEM

MNB engedély köteles!

A Bitcoinon kívül egyéb kriptodevizáknál legfeljebb analógia alapján fizetőeszköz!



Kriptodeviza tranzakciók

Feltételek céges környezetben:

Megfelelő szabályzatok 

Céges kriptodeviza-tárca

Számla kibocsátás (forint számla+kriptodeviza összeg, 

árfolyam, wallet cím)

Adóköteles bevétel/jövedelem



Adózás

Magánszemély

önálló tevékenységből 

származó jövedelem

SZJA tv. általános 

szabályai

Vállalkozás

saját termelésű 

készletek között 

előállítási költségen a 

forgóeszközök között, 

majd aktiválással a 

pénzeszközök között



Köszönjük a figyelmet!

PwD Consulting - www.pwdconsulting.hu

Dr. Pajor Dávid - partner, ügyvéd

pd@pwdconsulting.hu

+3670/366-11-91

Dr. Nemessuri Péter - partner

np@pwdconsulting.hu

+3670/636-38-83
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