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KIVONAT

Ez a dokumentum rámutat a kriptovaluták világában újonnan induló vállalkozások jelenlegi kihívásaira. Az induló vállalkozások magas 
meghibásodási rátája szükségessé tesz egy megoldást az érme megalapozott technológiájának fenntarthatóságának biztosításán túl, az érme 
kibocsájtásának konszolidációs szakaszában történő időszakra. A Freedom Coin megfogalmazza a szükségesség igényét a fenntartható, hosszú 
távú megtérülés iránt, amely a kriptoközösségben térül meg a decentralizált TFC terméken keresztül, s amely hosszú távon visszatér a TFC 
kriptoközösségbe. A megoldási struktúra egy szabályozott szemléletmódot biztosít a TFC kriptoközösség érdekeit védő, egyedi szavazati 
rendszeren és a Freedom Coin fenntarthatóságán keresztül. A megoldás célja, hogy egy igen magas biztonságérzetet teremtsen a 
kriptoközösségnek, ebben a változékony környezetben.
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HÁTTÉR / PROBLÉMÁK ISMERTETÉSE

Az új kriptovaluták nagy veszélyt jelentenek, mivel a érmék közti versengés alapja egy alárendelt technológia. A magas kockázatból nyert 
tanulság az, hogy a blokklánc-technológia és a kriptovaluta befektetések többet igényelnek, hogy az mint csupán az érme létrehozását 
támogató technológia legyen. McFarlane (2018) megemlíti, hogy a következő elemek megléte járul hozzá pozitívan egy új érme sikeréhez:

• Létező prototípus, vagy még jobb, hogyha az alfa prototípus
• Olyan csapat, amelynek tagjainak igazolt tapasztalata van az üzlet végrehajtásban
• Meglévő kockázati tőke vagy az angyal-befektetők,
• Létező fejlesztői tevékenység a platformon
• Béta verzió aktív felhasználókkal 

Kariuki (2017) megállapítja, hogy "bár a Bitcoin és az Ethereum kipróbált és tesztelt projektek, döntéshozatali folyamataik nem elég határozottak és 
eredményesek, valamint nem teljesen hatalmazzák fel felhasználóikat a döntéshozatali folyamatban." A Dash nyújtotta "az első kriptovaluta - 
blokklánc irányítási rendszert a blokklánc protokollon belül" (Kariuki, 2017) a Masternode szavazásokon keresztül.
Khatwani (2018) megemlíti, hogy a Masternode tulajdonjog és annak működése az egyik olyan metódus, amivel keresni lehet a kriptovaluták 
világában." A Masternode egyszerűen egy teljes kriptovaluta csomópont vagy számítógépes pénztárca, amely magában foglalja a blokkhossz teljes 
példányát valós időben, akárcsak Bitcoin teljes csomópontjai, és mindig be van kapcsolva és működik."(Khatwani, 2018). Ezenfelül a Masternode-
oknak speciális funkciói is vannak (Khatwani, 2018), amelyeket a csomópontok végeznek:
• A tranzakciók biztonságának növelése
• azonnali ügyletek végrehajtása
• Részvétel az irányításban és a szavazásban
• Költségvetési és kincstári rendszer

engedélyezése a kriptovalutában
A probléma a Masternode-ok beállításával és működésével a következő:	

• A Masternode befektetők számára juttatott jutalmak csökkennek, mivel egyre több Masternode lesz online, így a hosszú távú ösztönzés kevésbé
válik vonzóvá abban az esetben, amikor az érme értéke csökken.

• A veszteségek visszaszerzése érdekében a Masternode befektetők feloldják a Masternode-okat, ha a Masternode futtatásának költsége több
lesz, mint a Masternode által generált jutalom, ennek hatására gyengül az érme hálózata.

• A Masternode érmék értékét csak a technológia és a technológia koncepciója határozza meg.

Olyan megoldás kell, amely biztosítja a fenntarthatóságot a kriptovaluta technológiai felépítésén túl, és amely magában foglalja a blokk-lánc 
protokollon belüli irányítást.
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TFC	Vízió

Tegyük a TFC érmét a választható legjobb HODL érmévé. Ennek az az alapja, hogy a kriptoközösségnek olyan pénzérmét nyújtsunk, amely alkalmas a TFC 
Masternode-ok tulajdonosai által irányított és TFC jutalmazási rendszerhez kapcsolódó tranzakcióra.

1.1

TFC	Célkitűzések

A TFC víziójának megvalósításához szükséges, hogy az érme többet nyújtson, mint az alapjául szolgáló technológia. A TFC célja:

• A termék tulajdonjoga az TFC Masternode formájában
• A termék tulajdonosok / Masternode tulajdonosok állandó bázisa
• Értéknövelt szolgáltatások (VAPS) nyújtása, amely diverzifikálja a Masternode tulajdonosok lehetőségét a bevételi forrásokhoz.
• Átláthatóság a TFC platformon keresztül, amely lehetővé teszi a valós idejű betekintést a Masternode tulajdonosok számára.
• Biztosíték a Blokklánc kormányzási protokollon keresztül, amely lehetővé teszi a Masternode tulajdonosok számára a szavazati jogot a javaslatok

közt.

1.2

TFC	Ügyfél személye

A TFC-ügyfelet a Customer Experience Management (CEM) módszerrel bírálják el, és az 1. ábrán ábrázolt sikeres vevői eredményt kaptak.
A TFC ügyfél tagja a kriptovaluta piacnak vagy domain-nek. Ők technológiailag hajlamosak elfogadni - egészséges kockázati "étvággyal" - a kriptovaluták 
piacának volatilitását. Ők azok a korai alkalmazók, akik nem változtatnak a véleményükön. Ők abban a reményben vágtak bele, hogy valós idejű betekintést 
kapnak az általuk támogatott kezdeményezések teljesítményéhez. Egyben alacsony a toleranciájuk a nem megbízható technológiákkal szemben. Ők a 
teljesítményt akarják látni, arra számítva, hogy bevételt fognak generálni a kriptovaluták közt létező lehetőségekből. Röviden szólva az TFC ügyfél
úgy véli, hogy épp a hosszú távú jövedelem és vagyon megszerzésének folyamatában van. Ebben a folyamatban a teljesítmény valós idejű követését várják, 
visszajelzéseket várnak kezdeményezések mérföldköveinek végrehajtásáról, beszámolókat a teljesítményről és a folyamatosan kifizetett jutalmakról. 
További vállalkozói jellegzetességük, hogy várják az  új lehetőségekhez való hozzáférést. A jelenlegi status quo az ügyfelek számára egy instabil 
technológiát kínál, ami nem is mindig áll rendelkezésre. Jelenleg a vállalatok és kezdeményezések az ügyfeleknek csupán korlátozott betekintést nyújtanak 
a műveletekbe és a teljesítménybe. A kriptovaluta kezdeményezések gyakran rövid életűek és magas hibaszázalékkal dolgoznak.

A TFC-ügyfél sikeressége a lehetőség a pénzügyi szabadság megszerzésére.

1.3
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A megoldás:	Milyen szolgáltatást nyújt a TFC	
A Freedom Coin (TFC) a kriptoközösség és a TFC ügyfelekkel szemben álló kihívásokra ad választ. A TFC tulajdonjogot ad az TFC Masternode-hoz, mint termékéhez. 
A TFC szolgáltatási ajánlatait úgy alakították ki, hogy megoldja a jelenlegi problémákat a kriptovaluták világában. A TFC-szolgáltatások a 2. ábrán láthatóak:

o •A TFC azonnali fizetési módot biztosít, amely névtelen, és magában foglalja a DarkSend / PrivateSend opciót, amellyel össze lehet zavarni a tőkeáramlást.
• A TFC és a TFC Masternode tulajdonosok kapcsolatba léphetnek a TFC-t támogató kereskedőkkel. A kereskedelmi megállapodások megalapozzák és
pozitívan járulnak hozzá a TFC támogatásához és értékéhez.
• A TFC-tulajdonosok és a TFC Masternode-tulajdonosok hozzáférhetnek a TFC tőzsdékhez, amely lehetővé teszi TFC kereskedését BTC -ért cserébe
• A TFC Masternode tulajdonosok a TFC hálózat biztosításáért hálózat-támogatási díjakat fizetnek (Bitcoinban).
• POS (Proof of Stake) Stake-lés utáni jutalmakat a TFC tulajdonosok és a TFC Masternode tulajdonosok TFC-ben kapják.
• Napi TFC termelési jutalmat fizet a TFC Masternode tulajdonosok számára a napi TFC termelésből.
• A TFC Masternode tulajdonosok a szavazati rendszeren keresztül részt vesznek a TFC irányításában.
• A TFC Masternode tulajdonosok hozzáférhetnek a szavazási rendszer által szabályozott kiegészítő, értéknövelő termékszolgáltatásokhoz, mint például:

o Hozzáférés a kriptovaluta kereskedésekhez
o Kezdeti érmeértékesítés (ICO) kutatás és befektetés.
o Társadalmi felelősségvállalás a jótékonysági szervezetek vagy esetek támogatására.
o TFC és kriptovaluta bányászat.
o Életképes kriptobefektetéseken belüli egyéb befektetések

2.

Figure	 2:	TFC	 Service	 offerings 5. old.
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TFC	Termék:	 TFC	Masternode

A Masternode megteremtése a legfőbb követelmény egy érme sikeres működéséhez és annak fenntartására. A TFC Masternode felállítása 5 000 TFC-t igényel. A TFC 
termék felállításának költségei előre kibányászott TFC érmékkel (25%) és a Masternode-ok elővásárlásán keresztel kerül finanszírozásra. A generált források 
megosztása a következő:

• 65%	TFC	termékek
• 5%	- TFC	tőzsdei listázás
• 12%	- Fejlesztők
• 8%	- Költség, Jogdíjak és számviteli díjak
• 10%	- Marketing

A létrehozott tőkét az 1. ábra mutatja be. A létrehozott tőke többségét a TFC-termékekbe fektetik be, átláthatóságot és felügyeletet biztosítva a TFC közösség számára. 

1. grafikon:	TFC start-up alapok elosztása

2.1

6. old.

Például: Ha ön 1 Masternode-ot vásárol egy 1 BTC-hez az 
alábbiak diagram szerint kerül elosztásra az alapok közt:

0,65	BTC	TFC	 termékek	(mint a 2. grafikonon)	
0,05	BTC	Tőzsdei listázás
0,12	BTC	Fejlesztők
0,08	BTC	Költség, jogdíjak és számviteli díjak
	0,10	BTC	Marketing	 költségek



7. old.

A termékekhez rendelt 65% -ot felosztásra kerül:

2. grafikon	 :	A	 TFC	 termékek

A termékbevétel havi eloszlása BTC-ben

3. grafikon

60 % - Kereskedés
20 % - ICO (Kezdeti érmeajánlatok)
20 % - Egyéb (új technológiák vagy lehetőségek a Masternode tulajdonosok számára)

5 % - Jótékonyság
5 % - Működési költségek
60% - Masternode tulajdonosok
30 % - Visszaforgatás



2.2 TFC	 Irányítás: Szavazási rendszer

A legnagyobb véleményvezérek ragaszkodnak ahhoz, hogy a kriptovaluták nem rendelkeznek "kormányzással", és nincs is rá szükség. De ez rámutat 
egy alapvető félreértésre, hogy mit is értünk kormányzás alatt. A kormányzás nem egyenértékű az állami kormányzással. A kormányzás egyszerűen a 
választás egy módja. Minden csoport, minden projekt, sőt minden ember valamilyen módon gyakorolja a kormányzás bizonyos formáit.
A kriptovaluták nem élettelen tárgyak. Ezek magja a szoftverprojekt. De alapjában sokkal több, mint az; ez is egy pénzügyi rendszer és egy társadalmi 
kísérlet. Alapvetően a kriptovaluta mindig szoftverprojektként kezdődik és az is marad. Vannak fejlesztõk, akik döntéseket hoznak a projektrõl, és mint 
ilyeneket ők is kell irányítsák.
Minden Masternode tulajdonosnak szavazni fog masternode-onként egy szavazata van. A szavazás a Masternode-on keresztül történik. A 
fejlesztőcsapat a kódokat érintően hozza meg döntéseit, de a felügyeletet a műszaki vezérigazgató (CTO) biztosítja. Minden szavazásra kiválasztott 
határidőt kell beállítani. Ha letelt a határidő, többségi szavazást hajtanak végre, kivéve, ha a Masternode tulajdonosok bizonyítékokkal szolgálnak, 
hogy a határozat végrehajtása hátrányosan érinti a TFC-t. Döntetlen esetén nem történik befektetés.
A szavazási folyamatban minimálisan a Masternode tulajdonosok 5% -ának kell részt vennie. Csak a többségi szavazattal támogatott pályázatok 
lesznek sikeresek. Döntetlen esetén, vagy ha a minimális részvételi küszöbértéket nem érte el a szavazás, a javaslatot nem veszik figyelembe.

Példabeszédek könyve 15:22
Meghiúsulnak a tervek, ha nincs tanácskozás, de megvalósulnak, ha van sok tanácsadó.
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Jótékonyság

A jótékonyság lehetősége a szavazási folyamat révén kerül eldöntésre. A Masternode tulajdonos képes válik arra, hogy az adományokat ajánljon fel 
jótékonysági szervezeteknek. A jótékonysági szervezet javaslatok listázásra kerülnek és a Masternode tulajdonosok szavazni fognak a jótékonysági 
szervezetről (vagy jótékonysági szervezetről), hogy megkapják-e az adományokat.

2.2.1

Kezdeti érmeajánlatok

A kezdeti érmeajánlatok (ICO-k) a kriptovaluták világában indított érmék vagy tokenek, amelyeket egy hivatalos kiadvány (White Paper) kísér, 
részletezve annak használatát.
A token / érme. Az ICO-k megvételét javasolni fogjuk a Masternode tulajdonosok számára, amelyet a szavazási folyamat szabályoz.

2.2.1

A bányász pool-ok létrehozása és beállítása rövid távú jövőbeli elgondolás része. A bányász pool-ok létrehozása lehetővé teszi a Masternode 
tulajdonosok számára, hogy bányász eszközökbe fektessenek be és kihasználják a bányász pool-ok adottságait, így további jövedelmet 
generáljanak a kriptovaluták tranzakcióinak hitelesítéséből.

2.2.1

2.2.2

Bányász pool-ok

További lehetőségek

További lehetőségek fognak adódni, miután az TFC értéke és a teljesítménye lehetővé teszi. A Masternode tulajdonosok képesek lesznek 
befektetéseket ajánlani a 2018 júniusában induló TFC online platformra.

2.3 TFC	Platform
A TFC Masternode tulajdonosok valós idejű betekintést kapnak a TFC érme és szolgáltatási ajánlataiba. A TFC Masternode tulajdonosok személyre 
szabott hozzáférést kapnak saját "műszerfalukhoz" (Dashboard) a TFC platformon (freedom-coin.io). A javaslatokkal kapcsolatos összes szavazatot 
meg lehet majd erősíteni és a platformon lehet majd kommunikálni. A TFC platform biztosítja az átláthatóságot és megkönnyíti a tájékozott 
döntéshozatalt. A TFC felhasználói interfész kialakítása a B. mellékletként van csatolva.
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Technológia

A Freedom Coinhez kapcsolódó technológia a következő:

Érme neve: Freedom Coin
Algoritmus: X11
Rövidítés: TFC
Típus: PoS / Masternode
POS jutalom: 10
Masternode jutalom: 10
Masternode szükséglet: 5 000
Blokk méret: 3 MB
Maximális darabszám: 25.000.000
Előbányászva: 26,625% (6 656 250 összesen) 
Blokkidő: 60 mp
Blokkfelezés: -18% / év
Blokk jutalom: 20
Minimális stake-idő: 24 óra
Mainnet: P2P port 7118
RPC port: 7117

2.4
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Kivitelezés a koncepciótól a valóságig

A TFC ütemterv végrehajtása a kezdeményezők, a fejlesztők és a TFC Masternode tulajdonosok közös erőfeszítésével lehetséges.	

3.

TFC	Megvalósítási ütemterv

A TFC érme megvalósításának módja a felállítás és a bevezetés gyorsítása. A tőkét az érmék 25% -ának előbányászata valamint a Masternode-ok eladása biztosítja. Ez 
csökkenti a Masternode tulajdonosok kockázatát. A 3. ábra a megvalósítás ütemtervének fő szakaszait mutatja be, az 1. táblázatban található kísérő leírással. 
A részletes ütemterv az A. mellékletként található.

3.1

3. ábra: TFC realizáció ütemterv
11. old.
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Szint Leírás

TFC előbányászás • Előbányászva a TFC-k 26,625%-a (6 656 250 összesen) 
Masternode beállítás • 5 000 TFC érme szükségeltetik egy Masternode felállításához

• A TFC termékek és a Masternode telepítési költségei az előbányászott érmékből 
és a Masternode elővásárlásokból kerülnek finanszírozásra.  

Masternode eladás • Április 30 - 2018. május 31. 1 Masternode 1 BTC-ért kerül értékesítésre. 
Összesen 20 megosztott masternode kerül értékesítésre 0,055 BTC értékben.

• Június 1. - 2018. június 14. 1 Masternode 1,5 BTC-ért kerül értékesítésre. 
Összesen 20 megosztott masternode kerül értékesítésre 0,085 BTC értékben.

• június 15 - 2018. június 30. 1 Masternodes 2 BTC-ért kerül értékesítésre. 
Összesen 20 megosztott masternode kerül értékesítésre 0,11 BTC értékben. 

* Megjegyzés: Összesen 1000 masternode áll rendelkezésre az elvásárlási szakaszban, 
ha ezalatt az összes Masternode értékesítését kerül, akkor az elővásárlás lezárul.

1. tábla:	 TFC	 realizációs ütemterv leírása

*Azok a masternode vagy osztott masternode tulajdonosok fognak hálózati költséget keresni havonta BTC-ban, akik az elővásárlásban részt vettek.	

12. old.

TFC	Masternode	Elővásárlás3.2

Havi hálózati támogatási díjak és jutalmak elosztása a BTC-ban fizetett, 
megosztott Masternode tulajdonosok számára

3.3

A hálózati támogatási díjak és a megosztott Masternode tulajdonosi jutalmakat és díjfizetéseket minden hónap 25. és 30. napja között kapják meg.



TFC	Csapat

A TFC vezetői csoportja vezetői szintű portfólió-managment specialistákból áll, a témában érdekelt tárgyszakértőkből vagy házon belül vagy 
harmadik félen keresztüli szolgáltatókból. Ez biztosítja a műveletek és a kockázatkezelés felügyeletét a különböző üzleti területeken. A szolgáltatók 
a következőképpen néznek ki: a 4. ábrán látható szerkezetben ábrázoltuk.

4.

Alapító	/	CEO

Douglas	 Bothma

Kinevezett jogi és
könyvelő cég

Szövetség

Kereskedelmi 
üzleti partner

Szövetség

Tárgyszakértő
Tanácsadó

Este	Rothmann

Technikai vezető	(CTO)

Liaan Roodt

Technikai fejlesztő 
csapat

Crypto	Sure	
Technology

4. ábra: TFC Csapat

Konklúzió

A kriptovaluták világán belül szükség van arra, hogy fenntartható értéket biztosítsunk az alapul szolgáló technológián túl. A TFC-megoldás rendse
lehetővé teszi a Masternode tulajdonosok általi szavazással irányított megközelítést. Az értéknövelt termék-szolgáltatás hosszú távon elősegíti az 
érmék fenntarthatóságát és egyenletes megtérülését a Masternode tulajdonosok számára.
A Freedom Coin arra törekszik, hogy kiszolgálja az ügyfelek igényeit és a jelenlegi kriptovaluták világában ismert hibákkal foglalkozzon.

5.

…………………………………..

13. old.



Fejlesztői csapat

A dokumentum létrehozásában részt vettek és támogatták a következők:

6.

Név Szerep

Douglas Bothma CEO / Alapító

Liaan Roodt CTO / Technikai vezető

Este Rothmann Tanácsadó

Ashton Dookhilal Grafikus / Webfejlesztő

Jessi Fann Adminisztrátor
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A. Függelék: Részletes menetrend 

15. old.

Genezis blokk Masternode elővásárás 1 BTC-ért

Masternode elővásárlás Jún. 1-14. 1,5 BTC-ért

Masternode elővásárlás Jún. 15-30. 2 BTC-ért

TFC portál elindulása

Első szavazás javaslat a Masternode tul. számára

Első javaslat megvalósítása

Második masternode hálózati 
támogatási díj kifizetése

Egyezmények a kereskedőkkel

CryptoBridge tőzsdei jegyzés

Első
masternode
hálózati
támogatási
díj
kifizetése

Havi
Masternode
tulajdonosi
update

Harmadik masternode hálózati
támogatási díj kifizetése

Havi masternode
tulajdonosi update

Havi masternode tulajdonosi
update

Negyedik masternode hálózati 
támogatási díj kifizetése

Ötödik Kriptotőke jelentés

Havi masternode tulajdonosi
update



B. Függelék:	TFC portál felhasználói felület dizájnja

16. old.

TPC portál felhasználói profil

nyereségrészesedés

operatív

karbantartás

újrabefektetés

jótékonyság

szavazási rendszer

történet

javaslatok

"műszerfal"

kereskedés

bányász pool-ok

kezdeti érmeajánlatok

egyéb

TFC pénztárca

BTC pénztárca



B. Függelék:	TFC portál felhasználói felület dizájnja
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B. Függelék: TFC portál felhasználói felület dizájnja
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B. Függelék: TFC portál felhasználói felület dizájnja
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C. Függelék:	TFC	Kormányzási szerkezet

ÁTLÁTHATÓSÁG

INNOVÁCIÓ

FOLYAMAT

KOCKÁZAT
MENEDZSMENT

MASTERNODE
SZAVAZÁS

INFORMÁCIÓ
BIZTONSÁGTFC STRATÉGIA

MENEDZSMENT
STRUKTÚRA

STAKE-ELŐK
MENEDZSMENTJE

MONITORING
ÉS JELENTÉSEK

SZERZŐDÉS
MENEDZSMENT

FOLYAMATOS
FEJLESZTÉS

VÁSÁRLÓI FÓKUSZ
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• A termék TFC Masternode formájában történő tulajdonlása.
• Gondoskodás a termék tulajdonosok / Masternode tulajdonosok folyamatos biztosításáról.
• Értéknövelt szolgáltatások (VAPS) nyújtása, amely diverzifikálja a Masternode tulajdonosok új lehetőségekhez és a bevételi forrásokhoz jutását.
• Átláthatóság a TFC platformon keresztül, amely lehetővé teszi a Masternode tulajdonosok számára a valós idejű betekintést.
• Biztosíték a Blokklánc kormányzási protokollon keresztül, amely lehetővé teszi a Masternode tulajdonosok számára a szavazati jogot a

javaslatokban.

Stratégia

A TFC elképzelésének megvalósításához megköveteli, hogy az érme többet nyújtson, mint az alapjául szolgáló technológia. A TFC célja:

TFC	Folyamat

MASTERNODE SZAVAZÁS
JUTALMAK KIFIZETÉS

(AUTOMATIZÁLT)

INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI 
SZOLGÁLTATÁS ESEMÉNY VIZSGÁLATI 

ELJÁRÁS



D. Függelék:		Masternode szavazási eljárás

22. old.

Új ötlet/lehetőség felfedezése

Az ötlet analizálása és értékelése/lehetőség

Az ötlet jóváhagyása/Szavazási lehetőség

Ötlet/
lehetőség

elfogadva?

NEM

IGEN
Javaslattervezet

Elutasított kommunikáció

Közzétett javaslat Szavazás a javaslatról

TÁMOGATOTT 
JAVASLAT

NEM IGEN

A szavazás vége / Státusz frissítése Státusz   frissítése

Projekt   tervezés

Projekt végrehajtása



E. Függelék:		Incidens vizsgálati eljárás

23. old.

Esemény történt

Az esemény kommunikációja a stake-előknek

Az esemény naplózása

Az esemény integrálása és osztályozása

Esemény beosztása

Az esemény fő okának kiderítése

Akcióterv vázlat

Az akcióterv javaslat jóváhagyása

NEM

Akcióterv
elfogadva? IGEN

Akcióterv végrehajtása

A végrehajtás ellenőrzése

Jelentés a végrehajtásról

NEM IGEN

Az esemény lezáráse

Végrehajtás
teljesült?
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F. Függelék:	Szolgáltatástovábbítási folyamat

Kérés analizálása / Kiemelés

ANALÍZIS

ELKÉSZÍTENI DESIGNOLNI

FINOMÍTANI

FELÜLVIZSGÁLAT BEFEJEZÉS

VÉGIGJÁTSZÁS és PRÓBA FŐPRÓBA KÉZBESÍTÉS EDITÁLÁS MEGJELENTETÉS
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• TFC	Platform
• Felhasználó jelszavak kezelése

• A felhasználók kétfaktoros hitelesítése	
(2FA)

• Felhasználók profiljai	

Felhasználó típusok Hozzáférés

Admin Olvas, Ír, Töröl, Frissít
Könyvelő Olvas
Kereskedő Olvas, Ír, Frissít

Masternode Tulajdonos Olvas, Ír, Frissít

Megosztott	Masternode Tulajd. Olvas, Ír, Frissít
Vendég Limitált nézet

G Függelék:	Információ biztonság
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H. Függelék:	Sablon javaslat benyújtásához
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I. Függelék :	Kockázati	Matrix	

KOCKÁZATI MÁTRIX

Való-
színűség

Teljesen valószínűtlen

Alacsony valószínűség

Valószínű

Magas valószínűség

Közeli biztonsággal

Kockázati érték magyarázat
Alacsony: <= 5 - Fekete
Közepes: > 5 <= 12 - Sötétarany
Magas: > 12 - Világosarany



Pg.28

J. Függelék:	A Hálózati díj kifizetési táblázata	 – 1. és 2. forgatókönyv

1. Hónap 3. Hónap 6. Hónap 12. Hónap

1. forgatókönyv - Termék teljesítmény @ 5%  

Masternode-ok száma

Masternode-ok ára (BTC)

100 Masternode tőkeértéke

Teljes terméknyereség @5% (BTC)

Jutalmak Masternode-onként (BTC)

Hálózati díjak Masternode-onként (BTC)

BTC összesen Havonta

Megtérülés p/a %

A termék teljesítmények teljes 
megtérülése - 5%

2. forgatókönyv - Terményteljesítmény @ 10 %

Masternode-ok száma

Masternode-ok ára (BTC)

100 Masternode tőkeértéke
Teljes terméknyereség @10% (BTC)

Jutalmak Masternode-onként (BTC)

Hálózati díjak Masternode-onként (BTC)

BTC összesen havonta

Megtérülés p/a %

A termék teljesítményének teljes 
megtérülése - 10%
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Hálózati díjak kifizetési táblázata - 3. és 4. forgatókönyv

1. Hónap  3. Hónap 6. Hónap 12. Hónap

Masternode-ok száma

Masternode-ok száma

Masternode-ok Ára (BTC)

Masternode-ok Ára (BTC)

100 Masternode tőkeértéke

100 Masternode tőkeértéke

Teljes terméknyereség 20% (BTC)

Teljes terméknyereség 15% (BTC)
Jutalmak Masternode-onként (BTC)

Jutalmak Masternode-onként (BTC)

Hálózati díjak Masternode-onként (BTC)

Hálózati díjak Masternode-onként (BTC)

BTC Összesen Havonta

BTC Összesen Havonta

Megtérülés p/a %

Megtérülés p/a %

A termék teljesítményének teljes 
megtérülése - 15%

A termék teljesítményének teljes
megtérülése - 20 %

3. forgatókönyv - Termék teljesítmény @ 15%  

4. forgatókönyv - Termék teljesítmény @ 20%
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Hálózati díjak kifizetési táblázata	 – 5. forgatókönyv

A fenti számok kiszámítása abban az esetben valós, ha 1 TFC értéke 0,0002 BTC - az adatok becslések

1. Hónap  3. Hónap 6. Hónap 12. Hónap

Masternode-ok száma

Masternode-ok ára (BTC)
100 Masternode tőkeértéke

Teljes terméknyereség 25% (BTC)

Jutalmak Masternode-onként (BTC)

Hálózati díjak Masternode-onként (BTC)

BTC Összesen Havonta

Megtérülés p/a %

A termék teljesítményének teljes
megtérülése - 25%

5. forgatókönyv: Termék teljesítmény @25%
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K. Függelék:	Hálózati díj kifizetésének tervezett grafikonja

BTC	Megtérülési becslés

BT
C	

M
eg

té
rü

lé
si 

be
cs

lé
s

1. hónap  3. hónap 6. hónap 12. hónap

Kék - Masternode ára
Piros - A termék teljesítményének teljes megtérülése 5%-nál
Szürke - A termék teljesítményének teljes megtérülése 10%-nál
Sárga - A termék teljesítményének teljes megtérülése 15%-nál
Világoskék - A termék teljesítményének teljes megtérülése 20%-nál
Zöld - A termék teljesítményének teljes megtérülése 25%-nál
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• A kriptovalutákon belüli spekuláció jelentős kockázatot jelent. Bármely olvasónak saját kockázati étvágya alapján kell döntenie.

• A múltbeli teljesítményeredmények csak szemléltetésként és példaként szolgálnak, hipotetikusak és mint ilyenek
inherens korlátozásokat tartalmaznak. A múltbeli teljesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni eredményeket.

• Az itt megadott összes adat kizárólag információs célokra szolgál, nem kereskedelmi célra, tanácsadásra készült és nem minősül 
semmiféle üzleti ajánlatnak. Bár az itt szereplő információk közül néhány megbízható forrásból származik, a TFC nem garantálja 
azok teljességét és pontosságát, és nem szabad kizárólag ezekre támaszkodni a döntéshozatalkor.

• A TFC semmilyen garanciát nem vállal arra nézve, hogy milyen eredményeket lehet elérni a leírt tartalomból. TFC szintén nem 
vállal felelősséget az itt található információk vagy vélemények frissítéséért vagy kijavításáért.

• Az olvasónak nem szabad semmilyen döntést hoznia anélkül, hogy saját pénzügyi tanácsadójával konzultálna és saját erejéből 
utána kutasson az elérhető információknak. Sem a TFC, sem a menedzsment vagy a tanácsadó nem vállal felelősséget az esetleges 
információs hibákért az itt található információkkal kapcsolatban. 

Lemondás


