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Origo hír 2021. márc. 12.: Elkelt az első magyar

kriptovalutáért kínált képzőművészeti alkotás

 “Weiler Péterhez kötődik az első magyar

kriptovalutáért kapható képzőművészeti alkotás is, 

ami március 5-én került fel a nemzetközi Mintable

rendszerébe.

 A bitcoin bányászat áramfogyasztására reflektáló

alkotás címe: Bitcoin bánya az Alföldön. Az NFT token, 

és a 80x80 cm vászonra nyomtatott kép egyben került

1 Ether-be, ami akkori árfolyamon 560.000 forint volt. 

 Az alkotást végül március 9-én egy ismert kortárs

gyűjtő, Kacsuk Péter vásárolta meg.”

https://mintable.app/u/interwei/sold-item-list


Christie’s and Beeple (Mike Winkelmann)

közös NFT aukciója

 Beeple 2007 májusa óta minden nap készített egy képet, 
amiket az Instagramon is megosztott a követőivel. 

 2021. januárjában készült el az 5000. képpel.

 Ennek örömére készített egy 5000 képkockából álló 
kollázst a korábbi műveiből és elkeresztelte: Everydays: 
The First 5000 Days

 Beeple a Christie’s aukciós házat bízta meg (jó 
választás!!!)

 A Christie’s pedig a Makersplace NFT piacteret.

 Aukció leütve 2021. márc. 11-én 69 mUSD értéken

 Ezzel Beeple a harmadik legértékesebb élő művész

https://www.instagram.com/beeple_crap/


Mi az az NFT?

 Az NFT a nem helyettesíthető zseton (non-fungible token) 
rövidítése

 A skót Collins szótár szerkesztői 2021 szavának választották

 A kriptovaluták (bitcoin, Ethereum, stb.) helyettesíthető 
zsetonok, mert bármikor egymással helyettesíthetők 
(átválthatók)

 Ezzel szemben a műtárgyak, és általában a művészeti alkotások 
(pl. zeneművek) egyediek, mással nem helyettesíthetőek

 Ugyanakkor adásvételük ugyanolyan blokklánc technológiával
történik, mint a kriptovalutáké

 NFT lehet bármi, ami digitális és így digitális formában 
feltölthető

 Digitális festmények

 Fotók, filmek

 Számítógépes játék eleme

 Zeneművek, stb.

https://www.investopedia.com/non-fungible-tokens-nft-5115211


Mi az a blokklánc technológia?
 A blokklánc lényegében egy digitális rekordokból (blokkokból) álló lista, 

amelynek minden eleme titkosítva van a tranzakciók során. 

 Miután egy rekordot ellenőriztek, bekerül a láncba, és többé már nem 
lehet kitörölni vagy módosítani. 

 2 megközelítés a láncba való bekerülésre (validátor kiválasztására):

 Proof-of-work: 

 verseny alapú kiválasztás (a leggyorsabb nyer)

 ezért kellenek óriási szuperszámítógépek, amik iszonyúan energia 
pazarlók

 pl. Bitcoin, Ethereum

 Proof-of-stake:

 részesedés alapú és előzetes, véletlenszerű kiválasztás

 A jelentkezők közül véletlenszerűen és előre van kiválasztva a validator
annak arányában, hogy az adott cryptovalutából mennyit birtokol

 energia gazdaságos

 pl. Peercoin, Tezos, Ethereum 2



Mi az a blokklánc technológia?

 A blokklánc egy közös megegyezéssel létrehozott, 
elosztott, digitális főkönyv, amely

 teljesen transzparens, az összes résztvevő számára látható

 utólag már nem megváltoztatható. 

 Épp e sajátosságai miatt olyan területeken érdemes
alkalmazni, ahol a transzparencia, a hitelesség, a 
módosíthatatlanság és a megbízhatóság kiemelkedően
fontos szempont:

 bankszektor, szállítmányozás, ellátási láncok

 Műkincsek származásának és életútjának lekövetése
(nincs többé hamisítvány)

 Az informatika bevonult a műtárgykereskedelembe és
létrejött a műkereskedelem új formája



Az NFT műkereskedelem jellemzői

 Az NFT műkereskedelem blokklánc alapú 

piactereken zajlik

 Egy piactér valójában egy az NFT műkereskedelem 

támogatására szakosodott, blokklánc alapra épült 

felhasználói felület, ami lehetővé teszi, hogy

 Az alkotó feltöltse alkotását a piactérbe 

(blokkláncba)

 A vásárló tudjon 

keresni az alkotások között

és blokklánc alapú kriptovalutával ki tudja 

fizetni a kiválasztott alkotást méghozzá 

közvetlenül az alkotónak



Az NFT műkereskedelem jellemzői

 Az okos szerződésnek nevezett kód bonyolítja le az 

adás-vételt

 automatikusan hitelesítési tanúsítványt társít a 

megvásárolt műkincshez

ki

mennyiért vásárolta meg

és mi az adás-vétel azonosítója

 lehetővé teszi, hogy a művész a későbbi 

eladásokból is közvetlenül részesüljön.

 A tranzakció kitörölhetetlenül lekönyvelődik a 

blockláncban és így az tartalmazza a műtárgy 

provenienciáját



Mit vásárol az NFT vevő?

 Az NFT megvételével, nem a digitális művet vesszük 

meg, hanem a tulajdonjogát

 Mit jelent ez a gyakorlatban?

 Bárki lemásolhatja és vászonra printelheti a digitális 

művet

 Ettől még nem az ővé, azaz nem adhatja el (de 

sajnos egyre több csaló megteszi)

 Tehát az NFT vásárlóé az NFT tulajdonjoga és értéke

 A dolog lényegét jól mutatja Maurizio Cattelan

banános alkotása. A mű értékét nem a konkrét tárgy

jelentette, hanem a hitelesítő tanúsítvány és a 

vásárlást igazoló dokumentum.

https://4cdn.hu/kraken/image/upload/s--7TjvC1pN--/7OFe4efbwQMmGW9gs.jpeg


Az NFT előnyei

 A művészek szempontjából:

 Az alkotó automatikusan jogdíjat kap minden tranzakció után

 Demokratizálódik és valóban nemzetközivé válik a piac elérése

 A műkereskedelem szempontjából:

 Egy blokkláncon belül a műtárgyak életútja tökéletesen lekövethető, 

gyakorlatilag Kőbe van vésve

 A könnyű hamisítások kora lejár

 A közgyűjtemények szempontjából:

 A műtárgyak tárolása, szállítása, kiállítása rendkívül leegyszerűsödik

 Nincs szükség biztosításra

 Kisebb épület is elég a képtárak számára

 Nem kellenek nagy raktárak

 Kisebb kiállítótérben nagy képernyőkön programozhatóan, vagy akár 

interaktívan cserélhető módon nagy számú alkotás mutatható be



Az NFT előnye a műgyűjtők szempontjából 1

 A műgyűjtés sokkal egyszerűbbé és tömegessebbé válhat

 Könnyű a műtárgyak adás-vétele

 főleg a fiatalok számára, akik a digitális viágban, így a kripto-

világban is otthon érzik magukat

 Ez különösen a másodlagos piacra van nagyon jó hatással

 Pl. Damien Hirst Currency projektjének másodlagos piaca

 óriási sebességgel produkálta a fizikai műtárgyaknál is ismert, 

de ott sokkal ritkábban realizálódó értéknövekedést

 2021. júl. 21 – aug. 15. között az átlag árak növekedése (USD):

 2000 -> 7000 -> 14000 -> 27000 

 A fizikai műtárgyak esetén a másodlagos piac sokkal lassabban és

nehézkesebben működik.



Az NFT előnye a műgyűjtők szempontjából 2

 Egyszerű és ingyen van a műtárgyak tárolása és szállítása

(amik a fizikai műtárgyak esetén igen nagy gondot okoznak)

 A digitalis műtárgyak kevésbé sérülékenyek

 A lakás falainak mérete nem akadálya a gyűjtésnek, 

korlátlan számban lehet gyűjteni

 A lakásban való prezentálás sokkal könnyebb nagy digitális

képernyők segítségével

 Ráadásul ezek programozhatók, így a lakásban kiállított

gyűjteményi darabok könnyen és programozhatóan

cserélhetők

 Könnyen és gyorsan lehet belőlük házi vagy nyilvános 

kiállítást szervezni



Ellenérvek az NFT-vel szemben

 Technikailag nehéz a műtárgyak adás-vétele, a korábbi 2 helyett 

4 aktor kell hozzá : 

Bank

(pl. OTP)

ETH 

forgalmazó

(pl. 

coinbase)

Wallet

(pénztárca)

(pl. 

Metamask)

NFT 

Piactér

(pl. Open 

sea)

EUR ETH ETH és 

NFT
NFT

Szoros együttműködés

Bank

(pl. OTP)
Aukciósház

HUF HUF



Ellenérvek az NFT-vel szemben

 A hamisítás szempontjából:

 Csak egy piactéren belül igaz, hogy a műtárgy életútja 
egyértelműen nyomon követhető

 Pl. Liam Sharp közismert grafikus művész nemrég panaszkodott, 
hogy egymás után kapja az értesítéseket, hogy más piactereken
ismeretlenek árulják a grafikáit

 Ok:

 A piacterek nem azonosítják egyértelműen a művészeket (bárki 
kiadhatja magát egy ismert művésznek)

 A piacterek nem vizsgálják, hogy egy művész ugyanazt az 
alkotást más piactérre felrakta-e már

 A piacterek nem vizsgálják, hogy az eladásra feltöltött NFT-nek 
ki a valódi tulajdonosa



Ellenérvek az NFT-vel szemben

 A szinvonal szempontjából:

 Az NFT alkotások többsége valójában nem 

művészeti alkotások, hanem valami egészen 

más (collectibles)

 A művészeti NFT alkotások szinvonala 

alacsony, nincs művészeti kontrol



NFT ökoszisztéma



Ellenérvek az NFT-vel szemben

 Az árképzés szempontjából:

 Nincs követhető árképzési rendszer

 Bármit bármennyiért el lehet adni (Ld. Beeple műve 69 

mUSD)

 Az egész csak egy lufi, ami hamarosan ki fog pukkanni



Legnagyobb értékű tranzakciók az NFT 

piactereken 2021. márc. 17-én

A CryptoSlam elemzőplatform

adatai szerint: 

https://www.cryptoslam.io/

https://www.cryptoslam.io/
https://www.cryptoslam.io/


Legnagyobb értékű tranzakciók az NFT 

piactereken 2022. ápr. 25-én

A CryptoSlam elemzőplatform

adatai szerint: 

https://www.cryptoslam.io/

https://www.cryptoslam.io/
https://www.cryptoslam.io/


Az NFT-re, mint lufira példa

 2021 márciusában Sina Estavi (kriptovaluta-vállalkozó) 

megvette a Twitterre írt első bejegyzést 2.9 mUSD-ért.

 Most megpróbálta az Opensea piactéren 48 mUSD-ért 

eladni.

 Vajon mi volt a legmagasabb ajánlat, amit kapott érte?

6800 USD



NFT Gartner hype ciklusa - szerintem

2021. március

2022. április

A termelékenység fennsíkja

A megvilágosodás lejtője

A kiábrándultság völgye

A felfokozott várakozások csúcsa

Technológiai trigger



Levonható következtetések

 Új művészeti forma jött létre: crypto art

 Művészeti értéke egyelőre bizonytalan, rengeteg az 

amatőr “művész”

 De várhatóan az új művész generációkból egyre többen 

fogják választani ezt az új művészeti ágat, ami emeli 

majd a színvonalat

 Pl. ismert magyar művészek: Borsi Flóra, Batykó Róbert, 

Weiler Péter (Barabási Albert László)

 Várhatóan egyre több hagyományos múzeum fog az NFT-

vel foglalkozni

 Már van crypto múzeum is



Museum of Crypto Art

https://museumofcryptoart.com/collection/



Várható hatása a hagyományos 
műtárgy kereskedelemre

 Semmiképpen nem váltja ki a belátható 
jövőben

 De egyre több művészt és műgyűjtőt fog 
elvonni a hagyományos műtárgy 
kereskedelemtől

 Az eredetiség igazolásra blokklánc 
technológiát alkalmazva a hagyományos 
műtárgy kereskedelemben is segíthet a 
hamisítások visszaszorításában

 Pl. a Verisart cég blokkláncba beírt 
tanusítványt ad ki 

 mind a hagyományos műtárgyak, 

 mind a digitális műtárgyak, 

 mind az NFT-k számára



Javaslat vállalatoknak

 A művészet támogatása fontos üzenet a cég helyzetéről és 

társadalmi elkötelezettségéről

 A nyugati világban ez egy nagyon elterjedt tevékenység

 Magyar cégek, amik gyűjteményt építettek

 MNB

 MKB

 Raiffeisen

 Magyar Telekom

 Az NFT gyűjtés különösen vonzó lehet (IT) cégek számára

 Az első NFT gyűjteményt építő magyar (IT) cég – kiváló PR 

lehetőség



Köszönöm a figyelmet.

Kérdések?

Kacsuk Péter

kacsuk@sztaki.hu


