AZ ÚJ KRIPTOVALUTA TÖBBET NYÚJT ÉS JOBB LESZ, MINT A BITCOIN

A Korona Coin piacra lép
Korona Coin is Introduced
piacon valószínűleg nem lesz képes megőrizni vezető pozícióját.
PP Elég sokan kritizálják a Bitcoint,
hogy a vásárlásoknál öt-hat perc is eltelik, mire az átutalt összeget jóváírják. Ez
adott esetben nem kis problémát okozhat.
–– A Korona Coin átutalásait egy másodperc alatt jóváírják, ráadásul egyszerre több
tranzakciót is el lehet vele végezni. Így a
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A Korona Coin március 26-i svájci bevezetése után stabilabb, biztonságosabb és olcsóbb lesz, mint az eddig a globális piacon
működő többi kriptovaluta – állítja dr.
Trinh Anh Tuan, a Corvinus Egyetem docense, a Korona Coin fejlesztőcsapatának
tagja. A Korona Coin összehasonlító programjának segítségével többek között a legolcsóbban lehet majd vásárolni a világ nagy
webáruházaiban.

Dr. Tuan Trinh (bal), Jean-Marc Stiegemeier (középen) és Bustya Attila (jobb)

PP A Korona Coin piaci bevezetése
egyben azt is jelenti, hogy a világon
eddig leginkább elterjedt kripto
valutának, a Bitcoinnak lesz a konkurenciája?
–– Ennél sokkal több lesz. A Korona Coin
teljesen új koncepciót vezet be a globális
kriptovaluták piacára. Integrált módszerével
az eddig használt kriptovaluták rendszerét
gyökeresen meg fogja változtatni.

tranzakciók ára a többi kriptovalutával szemben – a Bitcoin esetében egy átutalás akár 20
dollárba is kerülhet – olcsóbb lesz. Nem is
beszélve a hagyományos banki tranzakciók
díjáról. Miután egy-egy átutaláshoz szükséges idő drasztikusan lerövidül, a Korona
Coint használóknak alig kell majd tranzakciós költséget fizetni, mert egy-egy művelethez lényegesen kevesebb energiafelhasználás
szükséges.

PP Összehasonlítva a többi kripto
valutával mi lesz a Korona Coin legfőbb
előnye?
–– A Korona Coin elsősorban hatékonyságával tűnik majd ki. A Bitcoin egy olyan
elektronikus valutarendszert kínál, amely
kizárólag egyetlen alkalmazást, az online fizetést teszi lehetővé. A Korona Coin az
Ethereum blockchaint, egy olyan keretrendszert alkalmaz, amellyel a vásárláson túlmenően az összes pénzügyi műveletet végre lehet
hajtani. Az előrejelzések szerint a Bitcoin
merev technológiája miatt a kriptovaluta-

PP Mondana példákat arra, hogy az integrált technológia használata milyen
más előnyöket teremt a felhasználók
számára?
–– A Korona Coin többek között úgy fog
működni, mint egy globális webáruház, ráadásul összehasonlító technológiát fog alkalmazni. Vagyis a módszer világviszonylatban
a legolcsóbb árakat ajánlja fel az ügyfeleknek. Például egy csúcskategóriás mobiltelefon Európában olyan sokba kerül, hogy
inkább érdemes átrepülni Amerikába. Az
oda-vissza út és két éjszakai szállás költségei,
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After the introduction of Korona Coin
on 26th March in Switzerland it will be
more stable, safer and cheaper, than the
other cryptocurrencies on the global market – says Dr Trinh Anh Tuan, associate
professor at the Corvinus University,
member of the developing team of Korona Coin. Among others, with the help
of the Korona Coin comparative programme it will be cheaper to buy things
in the big web shops of the world using.
PP Does the introduction of Korona
Coin in the market also mean that the
world’s so far most widely spread
cryptocurrency, bitcoin will have a
competitor?
–– It will be much more than that. Korona Coin will introduce a brand new concept in the market of the global cryptocurrencies. With its integrated method the
system of the so far used cryptocurrencies
will be changed radically.
PP What will be the main advantage
of Korona Coin compared to the
other cryptocurrencies?
–– Korona Coin will stand out with its
efficiency in the first place. Bitcoin offers
an electronic currency system which allows
only one way of usage, the online payment.
Korona Coin uses Ethereum blockchain, a
framework system, with which all the financial transactions can be done in addition to shopping. According to the forecasts
due to its inflexible technology Bitcoin
probably won’t be able to keep its leading
position on the cryptocurrency market.
PP Quite a few people criticise Bitcoin, as when shopping 5-6 minutes
pass before the amount is transferred
and accepted. Sometimes it can cause
quite a big problem.
–– Transfers of Korona Coin are credited
in one second, and more transactions can
be done at the same time. So the price of
the transactions – compared to the other
cryptocurrencies – will be lower. Not to
mention the fees of traditional bank transactions. Since the time needed for a transaction will get significantly shorter, the users
of Korona Coin will hardly pay transaction
fees, because an action would require less
energy.
PP Could You give us some examples
what other advantages the usage of

THE NEW CRYPTOCURRENCY WILL PROVIDE MORE AND WILL BE BETTER THAN BITCOIN

PP Ez viszont azt fogja jelenteni, hogy a
nagybani vásárlókhoz hasonlóan egy új
típusú globális kiskereskedelem jelenik
meg?
–– Igen. A vásárlók eddig is tudták, hogy
ugyanazon fogyasztási cikk ára a világ különböző pontjain erősen eltér egymástól. Csakhogy
senki sem volt képes „kézi vezérléssel” végig
böngészni az összes érintett weboldalt, hogy
aztán a legolcsóbb ajánlat mellett döntsön.
PP Viszont még sok a megválaszolatlan
kérdés, például az adózás mikéntje. A
kriptovalutával való kereskedés jövedelem- vagy nyereségadó-alapot képez.
–– Az egyes államok eddig nem alakítottak
ki átfogó adózási politikát a kriptovalutával
kapcsolatban. De elméletileg már most minden bevétel után adózni kellene. Előbb-utóbb
az állam konkrét bevételi forrást fog látni a
kriptovalutából származó jövedelmekben. A
Korona ökoszisztémája felkészül arra, hogy
adott esetben jogszolgáltatást is nyújtson felhasználóinak. Ezért az ügyfeleknek majd kön�nyebb lesz adózási problémákkal foglalkozniuk, a technológia így mindenkinek nagyobb
biztonságot jelenthet, mivel segít majd elkerülni az adóelmaradásból származó bírságokat.
Van már néhány konkrét fogódzkodó. Például ha valaki kriptovalutájának ellenértékét
bankautomatából felvett nemzeti valutára vagy
euróra váltva készpénzben veszi fel, akkor ennek elméletileg már most is jövedelem-, illetve
nyereségadó-vonzata van. A Korona Coin
ökoszisztéma technológiája segíteni fogja, hogy
a leendő ügyfelek ne sértsék meg a törvényeket.
G. Fehér Péter

the integrated technology would mean for
the users?
–– Among others, Korona Coin will work as a
global web shop, and what
is more it will use a comparative technology. So the
method will offer the
cheapest price globally. For
example, a high-end smartphone costs so much in
Europe that it is worth going to the USA to buy it.
The return travel, the expenses of the accommodation for two nights, plus the
price of the phone would
not reach the European
price of a mobile phone.
PP It means that similarly to wholesale
shopping a new global
retailing system would
appear, doesn’t it?
–– That’s right. Customers have always known that
the prices of the same product are different in various
parts of the world. But nobody could browse all the relevant web sites
“manually”, so that they could choose the
cheapest offer.
PP Yet, there are a lot of questions to
be answered, for instance the way of
paying tax. Would trading with cryptocurrency create income tax or profit tax assessment?
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a készülék ellenértéke összesen még így sem
éri el a mobiltelefon európai árát.

–– The countries haven’t made a comprehensive taxation policy about cryptocurrencies, yet. But theoretically tax should already be paid after all income. Sooner or
later the states will see a concrete source of
revenue in the income from cryptocurrencies. The ecosystem of Korona Coin will be
prepared to provide its users with legal advice when needed. So it will be easier for
customers to deal with taxation problems, and the technology would provide everybody with bigger security, as
it will help to avoid the penalties that have to be paid for
tax shortfall. There are a few
fixed points now. For instance, if somebody takes the
counter value of their cryptocurrency from an ATM
changed into Euros or their
national currency in cash,
theoretically it is already the
basis of income or profit tax.
The ecosystem technology of
Korona Coin will help future
customers not to breach the
law.
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