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Mi az a kriptóvaluta? 
 
A kriptovaluta egy digitális eszköz, amely megbízhatósága miatt fizetőeszközként 
- decentralizált fizetőeszközként - is használható.  
A kriptovaluták mögött nincs a klasszikus értelemben vett fedezet (pl.: arany), az értékét a 
közmegállapodás generálja, azaz az aktuális árfolyam mindig a kereslet-kínálattól függ. 
A DeFi Hungary Token indulásakor az összes kiadott token 20 százaléka egy elkülönített 
számlára került, melyből a csapat a további fejlesztéseket és növekedést finanszírozza.  
 
Az elkülönített összeg valós pénzben mérhető értékét mindig a token aktuális 
árfolyama adja. A csapat vállalja, hogy az elkülönített számláról finanszírozza a 
fejlesztéseket a Magyar DeFi közösség érdekében.  
A fejlesztések ütemtervét a roadmapben (térképen) meghatározott lépésekben fognak 
történni.  
 
Milyen adók érvényesek a kriptóvalutákra?  
 
A 2022. évtől Magyarországon is szabályozásra kerül a kriptovalutákon elért 
profit utáni adózás. A kereskedésen és a bányászaton elért nyereség után 
egységesen 15 százalékos személyi jövedelemadót kell fizetni úgy, hogy a 
tevékenységekhez kapcsolódó költségek (bányagép, villanyszámla, akár a 
tőzsdéknek fizetett díjak) levonhatók a nyereségből. Az új szabályok szerinti első 
adóbevallási határidő így 2023. májusa.  
A csomagnak része, hogy akik eddig adózatlan hozamot realizáltak kereskedésen, vagy 
bányászaton, azok öt évre visszamenőlegesen adóamnesztiát kapnak, tehát a öt évvel 
korábbról származó nyereséget is le lehet büntetlenül adózni.  
Ez 2018. januárját jelenti. Egyelőre csak a jogszabály módosítását nyújtották be az 
országgyűlésnek, a NAV-ra vonatkozó részletszabályok kidolgozása várat magára.  
Az adózás önbevallásos lesz. A NAV ugyanakkor ellenőrizheti a bevallás hitelességét és akkor 
az adózónak bizonyítani kell tudnia, hogy a bevallása a valóságnak megfelel.  
(Forrás: Forbes magazin) 
 
Jogi nyilatkozat: 
 
A DeFi Hungary csapata semmilyen felelősséget nem vállal a DFH token 
árfolyamának változásai tekintetében. A kriptovaluta aktuális értéket a kereslet- 
kínálat adja, azt a készítők nem tudják befolyásolni.  
A valutával való kereskedési platformot nem a fejlesztők üzemeltetik.  
A kriptovaluták kiemelten kockázatos befektetésnek minősülnek, így minden befektető csak 
saját felelősségére vállalja a befektetéssel járó kockázatokat. 
 
Az MNB tájékoztatója a kriptovalutákkal kapcsolatban: 
 
 https://www.mnb.hu/felugyelet/piacfelugyelet/befektetoi- 
 figyelmeztetesek/termekekkel-kapcsolatos-tajekozodas/az-mnb-altal-nem- 


