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A tudományos diskurzusban az alábbi területek legalább egyikét kifejtő prezentációval lehet részt 

venni: 

 

1. A kriptoeszközök jogi szabályozása: 

A kriptoeszközökre vonatkozó normatív környezet kimunkálása jelentős kihívás elé állítja a 

jogalkotót. Az új típusú eszközök regulációja az elmúlt 10 évben sem alakult ki. Azonban egyre 

szélesebb körben történő használatuk szükségessé teszi a jogi szabályozást. Különösen igaz ez a 

szabályozatlanságból eredő jelentős kockázatok és azokat visszaélésszerűen használó csalások 

megjelenése miatt. Az önszabályozási kísérletek nem jártak sikerrel. Az okos szerződések, továbbá a 

blokklánc alapú digitális pénzek küszöbön lévő megjelenésével a jogi státusz egyértelmű 

meghatározása és működési kereteinek pontos lehatárolása mind a befektetők, mind a laikusok 

részéről reális elvárás a jogalkotók és a jogalkalmazók felé egyaránt. Különösen igaz ez a széles 

körben elterjedt nyilvános tőkebevonások (ICO) és a koncentrált kereskedési színterek (kriptotőzsdék) 

megjelenése és növekvő szerepe miatt. 

 

2. A blokklánc technológia 

A blokklánc technológia újszerűsége és komplexitása számos lehetőséget teremt és a modern kor 

kihívásai közül is sok esetben ad releváns megoldási lehetőséget. Ezen alkalmazások köre messze 

meghaladja a kriptoeszközök egyre növekvő, jelenleg is már több ezres táborát, élén a Bitcoinnal. A 

technológia az egészségügyi nyilvántartások adatvédelmétől kezdve, az élelmiszerbiztonságon át a 

pénzügyi inkluzivitás biztosításáig számos helyen bizonyította létjogosultságát. E tekintetben az 

univerzum egyre tágul és új lehetőségek jelennek meg szinte napról napra a horizonton. Így különösen 

érdekes a blokklánc technológia ökoszisztémájának és a még nem ismert lehetőségek 

keretszabályainak a jog által történő meghatározása. 

 

3. Kriptoeszközök, mint új eszköz osztály 

A kriptoeszközök szabályozásának hiánya sok befektetőt óvatosságra int. Azonban az első 

szabályozott piaci tőkebefektetési lehetőségek, a határidős tőzsdei kereskedés elindulása, az 

elszámolási rendszerek biztonságának növekedése, valamint az első nyugdíjalapok megjelenése a 

befektetők között egyre inkább az alternatív befektetések közé sorolja a Bitcoin vagy Ether vásárlást. 

A Facebook Libra (ma már Deim) megjelenése, továbbá a Paypal rendszerében a Bitcoin elfogadása és 

kripto ETN-ek sora után az első Bitcoin ETF engedélyezése a kripovaluta számára az arany 

versenytársává váló folyamat megindítását eredményezheti.  

 

4. Digitális jegybankpénz 

A fiatpénzek széles körű inflációja a monetáris politika eszköztárának kimerülése a válságkezelés a 

modern monetáris politika eszközrendszerének alkalmazásával jelentősen csökkentette a fiatalabb 

generációk fiatpénzekbe vetett bizalmát. A kripto fizetőeszközök nemzetközi utalások során 

bizonyított gyorsasága a fizetőeszköz funkciót megerősítette, amiből a stabilpénzek jellegzetességeivel 

már egy a kriptoeszközöknél kevésbé volatilis, de a blokklánc technológia előnyeit hasznosító új 

pénztípus, a digitális jegybankpénz jöhet létre. A versenyfutás elkezdődött és mivel a blokklánc 

technológia nem ismer országhatárokat, így az első sikeres digitális jegybankpénz akár a világpénz 

funkcióval is rendelkezhet és versenyre kelhet a ma uralkodó USA dollárral. 



HATÁRIDŐK 

 

Absztrakt leadási határidő: 2021. február 22. 

Tanulmány leadási határidő 2021. március 8. 

Konferencia időpontja 2021. március 19. 

 

Terjedelem: 

Absztrakt: 500 – 2.000 karakter 

Tanulmány: 15.000 – 40.000 karakter 

Tanulmányok formai követelményei: 

Szerző neve + tanulmány címe: Times New Roman betűtípus, 14-es betűméret, félkövér, középre 

igazított (Címsor 1) 

Absztrakt: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, sorkizárt, 

Kulcsszavak: Times New Roman betűtípus, 10-es betűméret, dőlt, sorkizárt 

Címsorok: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sorköz 

példa: 

XY szerző: A kriptovaluták jogi szabályozása 

Absztrakt: 

A tanulmány a kriptovaluták szabályozási környezetét hivatott 

bemutatni....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

kulcsszavak: kripto, bitcoin 

Fejezetek számozása: 

A fejezetcímek formázása: 

1. szint (I.)                                    Félkövér (Címsor 2) 

2. szint (1.)                                   Félkövér dőlt (Címsor 3) 

3. szint (1.1)                                 Dőlt (Címsor 4) 

4. és további szintek (1.1.1.)        Normál (Címsor 5 és tovább) 

Szöveg: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sorköz, sorkizárt 

Behúzás: Bekezdés első sor (0,5 cm) 

Oldalszámozást nem kérünk. 



Szövegtörzsben kiemelés idézet vagy tételmondat vagy idegen kifejezés esetében dőlt betűvel. 

Hivatkozások formai követelményei:  

lábjegyzet: Times New Roman betűtípus, 10-es betűméret 1,5 sortávolság, sorkizárt 

-Könyv hivatkozás: 

Szerző neve, évszám: cím. kiadás helye, kiadó, oldalszám. (egy adott oldalra történő hivatkozás p. 15., 

vagy tól-ig pp. 15-20.) 

Pl.: Szilovics Csaba, 2003: Csalás és jogkövetés az adójogban. Pécs, Gondolat Könyvkiadó, p. 203. 

-Könyvrészletre hivatkozás: 

Szerző neve, évszám: cím. In: Szerző/ Szerkesztő: cím. kiadás helye, kiadó, oldalszám. 

Pl.: Szilovics Csaba, 2015: A devizahitelezés központi költségvetésre gyakorolt hatásairól. In: Lentner 

Csaba: A devizahitelezés nagy kézikönyve. Budapest, NKTK, p. 175. 

-Folyóirat hivatkozás: 

Szerző neve, évszám: cím. In: folyóirat címe. évf. szám. oldalszám. 

Pl.: Elek Péter – Scharle Ágota, 2008: Optimális adózáselméletek és az empirikus mérés lehetőségei. 

In: Pénzügyi Szemle - Közpénzügyek adópolitika és adórendszer. 3. szám, pp. 442–450. 

-Elektronikus hivatkozás: 

Szerző neve vagy weboldal neve: cím. (https://paper.com), letöltés ideje dátum szerűen. 

Pl.: Adó Online: Az online kasszákhoz kapcsolódó szabályozás 2017-ben. 

https://ado.hu/rovatok/ado/az-online-kasszakhoz-kapcsolodoszabalyozas-2017-ben, (2020.01.07.) 

Amennyiben a tanulmány rendelkezik DOI számmal, úgy a DOI kérjük, hogy a DOI számot is adják 

meg. Amennyiben a hivatkozás túl hosszú lenne, URL rövidítő is alkalmazható (pl.: bit.ly, 

tinyurl.com). 

-Többszöri hivatkozás esetén: 

Szerző neve: cím első része… i.m. oldalszám. 

Pl.: Szilovics Csaba: Csalás… i.m. p. 25. 

Táblázatok: 

-szöveg: Times New Roman betűtípus, 10-es betűméret, szimpla sorköz, balra zárt 

-számok: középre zárt 

A táblázatok megnevezését a táblázatok fölött kérjük (Times New Roman, 12-es betűméret, félkövér, 

középre zárt). A táblázatokban szereplő adatok forrását a táblázatok alá kérjük a következők szerint:  

Forrás: Eurostat 2019 (Times New Roman, 10-es betűméret, dőlt, középre igazított) 

https://paper.com/


Ábrák, diagramok: 

-A diagramokat szerkeszthető változatban kérjük elküldeni. 

-színvilág: szürkeárnyalatos 

Az ábra magyarázatát, valamint a diagramban bemutatott adatok forrását a következők szerint kérjük 

megadni az ábrák/diagramok alatt: 

1. ábra: Fogyasztói kosár összetétele 2019 

Forrás: KSH … 

(Times New Roman, 10-es betűméret, középre igazított, dőlt) 


