Blockchain filozófia
– a decentralizált világ

A „tézis”
 A technológiai fejlődés mára elért addig, hogy bárki által és olcsón olyan
rendszerek dolgozhatók ki, amelyek megkérdőjelezhetik a jelenlegi
társadalmi és gazdasági berendezkedések létjogosultságát.
 Az első ilyen „diszruptív” technológia a blockchain

www.kozszov.org.hu/dokumentumok/UMK_
2017/4/06_Blockchain_filozofiaja.pdf

facebook.com/groups/blockchainhirek

Bevezetés
 Az eredeti filozófia (Bitcoin whitepaper) – és annak mai hatásai
 Ma: az értékek internete, Web3.0, stb. „buzzword”-ök
 Kérdés: a meglévőt alakítja át, és/vagy valami teljesen új lesz?
 Blockchain alap felosztások
 blockchain felosztás
 publikus
 privát (permissioned) – és ezen belül (monopol, consortial, semi-consortial)

 Mai asset felosztás
 currency
 token (platform, utility, security)

Forrás: https://bravenewcoin.com/news/brave-new-coin-launches-a-global-classification-standard-for-crypto-assets/

Alapvetés
 Hatás: hatókör, nagyságrend, időbeli hatás – egyikre sem tudunk válaszolni
 Hatály: időbeli, tárgyi, személyi (+vegyes…)

 Mennyi ideig hat?
 Ez hype és lecseng, vagy nem? (azonnali üdvözülés?)
 Lesz-e hosszú távú hatás?
 lesz-e végleges átalakító hatás bármire is?



Hogyan hat?
 meglévő infrastruktúra/rendszerek/szolgáltatások
 új (belátható és beláthatatlan…)
 egyáltalán biztonságos? (törhető? – későbbi kvantum computerek, centralizált összetevők
(single point of failure))



Mire/kire hat?
 Magánszemélyek – élethelyzetek (inkább publikus) és szolgáltatások (publikus és privát)
 Gazdasági szféra Üzlet/iparágak/NGO-k (inkább privát)
 Állam (privát – szolgáltatás, publikus/privát (üzleti) – szabályozás, de: mindenütt kihívások)
 + vegyes – azaz egyszerre mindenre hat, nem választhatók szét a hatások

Magánszemélyek 1
Leginkább az eredmények felhasználása/kihasználása)
 meglévő/átalakuló élethelyzetek
 új filozófia? (decentralizált világ, újfajta globalizációs hatások)
 privacy (Monero, ZCash, Dash, vagy akár a Telegram)
 új gazdasági (és politikai?) elit (bitcoin billionaires, lambo – lásd: when-lambo.com)
 és még ki tudja…

 meglévő/átalakuló szolgáltatások
 szociális média (Steemit, Telegram…)

 fizetési rendszerek (az „ős”, a Bitcoin, és minden cryptocurrency)
 kriptotőzsdék (több ezer, Binance, Bitfinex, Bittrex, Yobit, Cryptopia, stb.)
 e-kereskedelem
 média (sajtó/véleményszabadság?, reklámok? – pl. BAT)
 tulajdon viszonyok (ingatlan nyilvántartás, autók regisztrációja/élettörténete, szabadalmak)
 adattárolás (Siacoin, Filecoin, Burstcoin. stb.)

Magánszemélyek 2
 új élethelyzetek
 demokrácia? (lásd: democracy.eath)
 egyre inkább hálózat függőség
 bizalom? (a decentralizált oké, de mi van a centralizált környezettel? tőzsdék, pénztárcák, pénzváltók,
mining pool-ok, stb.)
 kriptobűnözés, alvilág, csalás (ransomware-ek, Silk Road, Alphabay, pump and dump, 51% attack, fake
ICO-k, fake cloud mining, scam reklámok stb.)

 új szolgáltatások
 decentralizált szolgáltatások (pl. decentralizált net – Brave, Maidsafe)
 új befektetési formák (pl. crowdfunding, ICO-k)
 tisztább jogviszonyok (dry code - smart contracts – az „ős” Ethereum, de NEO, EOS, stb.)
 minden új, amit az üzleti szféra/állam nyújt
 újfajta állami/üzleti szolgáltatások igénybe vétele (pl. hitelesítés, átláthatóság)

 további példák
 Waves platform (DEX, gateway-ek (crypto, fiat), protocol upgrade)
 Maidsafe (decentralize everything)
 non-fungible (pl. Cryptocitties, MMORPG játékok avatarjai)

Bevezetés
 Az eredeti filozófia (Bitcoin whitepaper) – és annak mai hatásai
 „Buzzword”-ök: az értékek internete, Web3.0, stb.
 Kérdés: a meglévőt alakítja át, és/vagy valami teljesen új lesz?
 Blockchain alap felosztások:
 blockchain felosztás
 publikus
 privát (permissioned) – és ezen belül (monopol, consortial, semi-consortial)

 mai crypto asset felosztás
 currency

 token (platform, utility, security)

Forrás: medium.com - Matteo Gianpietro Zago: Why the Web 3.0 Matters and you should know about it

Gazdasági szféra
Óriási innovációs potenciál
 meglévő/átalakuló rendszerek, szolgáltatások
 infrastruktúra (net, energia, rendelkezésre állás)

 szolgáltatások (minden iparág – pl. élelmiszer út nyomon követése, pl. Te-food)
 most: pénzügyi szolgáltatások (nemzetközi is, pl. Ripple, Revolut, stb.)
 startup-ok, multik, alapítványok átalakuló szolgáltatásai

 új (kérdés: mi termeli a bevételt? Itt már a platformok is)
 itt is startup-ok, multik (MasterCard, Visa, IBM, Intel, Oracle, SAP, Microsoft), alapítványok
(Linux Foundation (Hyperledger), Ethereum Foundation, sőt: Ethereum Alliance)
 DAO-k, DAC-ok
 új szolgáltatások (utility token-ek, több száz fajta – lásd ICO-k, de mindhez platform kell)
 új platformok (tokenizált – Ethereum, IOTA, NEM/XEM, EOS, NEO, Waves, Lisk, Qtum,
Cardano, TRON, Vechain, Ontology, stb.)
 rengeteg új szabadalom (versengés! – Kína, USA, Dél-Korea, EU, Svájc, stb.)
 De! környezet terhelés (PoW) – egyre inkább más (PoS, dBFT, PoET, stb.)

Állam
Új kihívások, de új alkalmazások/szolgáltatások is
 meglévő (szolgáltatások/kihívások)
 szolgáltatások (átláthatóság, hitelesség, regisztráció, automatikus
ellenőrzés/felügyelet, egyszerűbb állami működés)
 monetáris politika (pénzkibocsátás – maradhat-e állami monopólium ezek után?,
állami cryptocurrency? – Oroszország, Venezuela, Észtország)

 fiskális politika (pl. a pénz határok nélküli mozgatása, pénzváltás crypto és fiat
között, árfolyamkérdések, új fajta származtatott ügyletek, kriptotőzsdék – mit lehet
itt tenni?)
 adóztatás (egyáltalán mit és hogyan?)

 szabályozás (mik ezek? pénz? áru? valami új élethelyzet, amit szabályozni kell?)
 enforcement (majd, ha a rendőrök, katonák bitcoinban kapják a fizetésüket  )

Állam 2
 új (ezek mind kihívások)
 bűnözés elleni új módszerek (pl. Chainalysis)
 pénzügyi globalizáció (minden cryptocurrency, átutalási rendszerek)
 gazdasági globalizáció (DAO, ICO, crowdfunding)
 társadalmi alapelvek (demokrácia, falanszter? on-line kommunizmus?)
 társadalmi berendezkedés – Montesquieu-i elvek (hatalmi ágak: törvényhozó,
végrehajtó, ítélkező hatalom – mindbe beleszól a blockchain?)
 új ítélkezés (pl. Kínában bizonyítékként már elfogadják)
 e-voting (egyelőre csak kísérletek)
 e-democracy (közvetlen demokrácia?)
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