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1 Bevezetés 

 

A kriptopénzek piaca és felhasználói bázisa napról napra gyorsan növekszik. A tárcabirtokosok száma 

negyedévente mintegy 10%-kal nő, ami ~46% növekedést jelent  évente. A vállalat álláspontja szerint 

többféle kriptopénz tárca és szolgáltató van a piacon, mindegyiknek megvan a maga sajátossága a 

saját előnyeikkel és hátrányaikkal. Alapos kutatással azt találtuk, hogy többféle gondolatmenet 

létezik a különböző pénztárcakészítők részéről. Először is, vannak olyanok, amelyek kriptopénz 

eszközök tartását biztosítják egyéb szolgáltatások nélkül. Ezek lehetnek kliensoldali vagy szerveroldali 

formátumúak, ahol az ügyfél teljes mértékben irányítja az eszközeit, vagy átadja a végső irányítást a  

szolgáltatást nyújtó szervezetnek. Ez a múltban ahhoz vezetett, hogy a tőzsdék is 

pénztárcaszolgáltatást nyújtottak, ami katasztrofális eredményekkel járt mind a felhasználók, mind a 

tőzsde számára, és az irányító szervezet számára is. Mások eladási vagy vételi szolgáltatásokat 

nyújtanak. Ez általában egy pénztárca, majd egy harmadik fél használatát jelenti, hogy 

hozzáférhessenek a többi szolgáltatáshoz (swap, holding, vásárlás és eladás). Saját problémák, 

beleértve a késedelmet, az elveszett pénzeszközöket, valamint a használat iránti általános 

igénytelenséget mivel több harmadik felet használnak a végeredmény eléréséhez. Általában a 

folyamat többszöri regisztrációval, jelszavakkal és csak egy általános adatvédelmi veszteséggel jár, 

mivel sok a szolgáltatónak történő információátadás és a különböző AML/KYC követelmények 

teljesítése szükséges. A BlackFort Wallet and Exchange a felhasználó számára a következőket kívánja 

biztosítani: a felhasználó minden igényét kielégíteni egy szolgáltatásnyújtás keretében. Ahol regisztrál 

a felhasználó kap egy saját ügyféloldali pénztárcát és egy egységes platformot az összes kriptovaluta 

igényeihez a-tól z-ig. A leggyorsabb, legegyszerűbb és leggördülékenyebb módon. Miközben 

egyszerre szolgáljuk ki a kis- és nagyvállalkozásokat is, a szolgáltatásunkba integrált fizetési 



megoldásokkal. Végül tehát a cél a blackfort saját kriptopénz blokklánc technológiájának kiépítése, az 

úgynevezett BXN vagy Blackfort Exchange Network néven. Ez azt a célt szolgálja, hogy egy 

platformon, gyors és hatékony tranzakciókon és intelligens szerződéseken legyenek interakciók a 

WEB 3.0 világában. 

 

 

2 Kihívások a piacon 

 

A BlackFort csapatának néhány kihívása, amellyel a piacon találkozott mint korai alkalmazók és 

kriptovaluta-szakemberek. 

 

2.1 Nehézségek a felhasználói felületen való navigálásban 

Egy a leggyakrabban felmerülő problémák közül egy kriptopénz tárca vagy szolgáltatás felállítása a 

legalapvetőbb funkciókkal, ami hagyja a felhasználóknak, hogy kitalálják, hogyan navigáljanak a 

felhasználói felületen és annak funkcióiban, mert ez a legfontosabb a maga nemében, mivel a funkciók   

többet számítanak, mint a felhasználói felület. Ez egy gyakori téma amikor a piaci űrt gyors ütemben 

kell betölteni. A BlackFort több platformot vizsgált meg, és olyan funkciókat használ, amelyek ismertek,  

és amelyek megkönnyítik a felhasználók számára a kriptopénz térbe való belépést, függetlenül attól, 

hogy tapasztalt felhasználó vagy sem. 

 

 

2.2 Több szolgáltatás hiánya egy helyen. 

A kriptovaluták használata nem csak arról szól, hogy egy pénztárcán tartjuk, és otthagyjuk a 

kriptónkat és örökre elfelejük. A felhasználónak először meg kell vásárolnia vagy meg kell szereznie 

néhány kriptót. Ez önmagában nem mindig a legkönnyebb lépés, különösen akkor, ha a felhasználó 

még soha nem csinált ilyet. Hogy ezt egyszerűbbé tegye, a BlackFort integrálta a bankkártyás vásárlás 

lehetőségét, és a jövőben a vásárlás lehetőségét, és banki átutalással történő vásárlást is. Más 

felhasználók esetleg rendelkeznek bitcoinokkal, de szeretnének néhány XRP-t. A szokásos folyamat 

az, hogy regisztrálnak egy tőzsdére, majd megvásárolják az XRP-t a a bitcoinokkal. Ez egy 

regisztrációt, felhasználói ellenőrzést (többszörös verifikációs szintek), valamint egyéb személyes 

adatok megadását igényli. A BlackFort egy közvetlen csere mechanizmust biztosít az alkalmazásban, 

amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy zökkenőmentesen cserélhetnek az alkalmazásban, 

és képesek lesznek átváltani az összes kriptót például USDT-re, ami azt jelenti, hogy az eszközök 

volatilitása megszűnik. 

 

 

 



2.3 Referral rendszerek 

A legtöbb referral rendszer a piacon arra irányul, hogy egyszeri bónuszt adjon egy regisztrációkor 

vagy feliratkozáskor, minden további előny nélkül. Ez korlátozza a felhasználókat az organikus 

terjedésben és pusztán lekorlátozódnak, extra csábítás nélkül. A BlackFort bevezet egy token 

gazdaságot a felhasználók számára, hogy a pénztárca és a csomópontok terjesztéséből  

profitálhassanak, és hogy az általuk végzett ajánlások alapján jövedelemhez jussanak, amíg aktívan 

részt vesznek a cég termékeinek népszerűsítésében a szélesebb közösségben. 

 

3 A piacra lépés előkészítése 

 

3.1 Több pénznemű kliensoldali kriptopénz pénztárca alkalmazás 

A több aláírást tartalmazó funkció az a tény, hogy a felhasználó több pénznemet tartalmazó 

pénztárcái ugyanazon mnemonikus mondatokból generálódnak. Ez a felhasználó számára a 

következőket biztosítja a lehetőséget, hogy a felhasználó pénztárcáiba bármikor 

korlátozások nélkül bejelentkezhessen vagy bármely más kompatibilis pénztárcában 

visszaállíthassa, legyen az hardveres vagy szoftveres. 

Mi az ügyféloldali kriptopénz tárca? 

Ez egy olyan alkalmazás, amely teljes mértékben az ügyfél tulajdonlására és ellenőrzésére 

összpontosít. Az ilyen típusú pénztárca-alkalmazás a következőképpen működik. Az 

ügyféloldali azt jelenti hogy privát és biztonságos. Miért? A pénztárca privát kulcsait nem 

tartják meg szervereken, hanem az Ön készülékén tárolják, és soha nem hagyják el azt. Ezek 

teljes egészében az Ön eszközén jönnek létre, és senki sem férhet hozzájuk, vagy lophatja el  

őket. Még akkor sem, ha hackertámadás érné a pénztárca szerverét, az Ön pénzeszközei 

biztonságban vannak. Egyszerűen csak importálhatja a 12 szóval egy másik pénztárcába.  

Milyen előnyei vannak ennek? 

- Teljesen biztonságos és védett. Csak tartsa biztonságban a mnemonikus kifejezéseket (12 

szót) és használjon jelszót a készülékéhez 

- A felhasználó privát kulcsai csak a felhasználóké. Semmilyen harmadik fél nem 

rendelkezhet felette vagy férhet hozzájuk. 

- A felhasználó pénzeszközei mindig akadálymentesen hozzáférhetők. 

- A felhasználó bármely más pénztárcát választhat, és hozzáférhet vagy átutalhatja a 

pénzeszközöket a mnemonikus mondatokkal. 

Milyen hátrányai vannak? 

- A felhasználónak meg kell bíznia a készülékének működési rendszerében és annak 

biztonsági funkcióiban. 



- A felhasználónak fennáll a kockázata, hogy elveszíti a pénzéhez való hozzáférését ha 

elveszíti a mnemonikus mondatot(12 szót). Ha rosszul jegyzik fel vagy tárolja a 12 szavas 

mondatot egy kitett helyen, akkor esetleg senki sem tudja újra kinyitni a pénztárcákat. Egy 

másik fontos pont ennél a fajta pénztárcánál a privát kulcsok. Miért van rájuk szükség? A 

magánkulcs a kriptográfia egy kifinomult formája, amely lehetővé teszi a felhasználó 

számára, hogy bármikor hozzáférjen a kriptopénzéhez. Bonyolultnak hangzik? Egyszerűen 

gondoljon rá úgy, mint az "aláírásra", amit a felhasználó adna a tranzakciókhoz. Ennek az 

"aláírásnak" a segítségével a tranzakció a felhasználóé lesz, és senki sem lesz képes lemásolni 

azt hozzáférés nélkül. Ezért kell biztonságban tartani, és a legjobb módszer erre egy 

kliensoldali pénztárca, ahol harmadik fél nem ellenőrzi a felhasználó privát kulcsait. 

 

3.2 Pénztárcán belüli cserefunkció 

A tárcaalkalmazásban tartózkodva a felhasználó képes lesz végrehajtani a kriptovaluták 

közötti cserét minimális erőfeszítéssel. A felhasználónak csak azt kell kiválasztania, hogy mit 

és mennyit akar cserélni, nem kell megadni a címeket, minden automatikusan történik a 

háttérben. A cserefolyamat a következő időt veszi igénybe: kevesebb mint 30 percig tart, és 

attól függ, hogy milyen valutát cserélnek. 

 

3.3 Kriptovaluták vásárlása vagy eladása 

Sok felhasználó úgy kezd a kriptopénz gazdaságban, hogy az első kérdés, honnan szerezzem 

be az első érméket vagy tokeneket? A BlackFort megadja a felhasználóknak a lehetőséget, 

hogy közvetlenül az alkalmazásban vásároljanak a választott bankkártyájukkal. Hamarosan a 

SEPA banki átutalás is lehetővé teszi a közvetlen vásárlást és eladást a bankszámláról és 

bankszámlára történő eladást. 

 

3.4 BlackFort fizetési megoldás 

Ez egy önálló termékfunkció a kereskedő ügyfelek számára, rendszeres tranzakciókhoz, ahol 

a felhasználó vagy a vállalkozás el kívánja fogadni a kriptovalutákat a mindennapi 

eladásokhoz vagy elszámolásokhoz. A B2B felhasználók választhatják, hogy kriptovalutákat 

fogadnak-e el szolgáltatásaikhoz, akár úgy, hogy integrálják ezt a fizetési megoldást a 

pénztárfolyamatukba, vagy egy widgetet adnak hozzá. A mobil POS-rendszer kézi 

formátumban kerül kifejlesztésre, hasonlóan a kártyához, amely lehetővé teszi a 

felhasználók számára, hogy bármiért fizessenek az üzletekben a generált QR-kód 

beolvasásával, amely tartalmazza majd a címét és a pontos összeget, az elküldendő összeget. 

Ezután már csak a fizetést kell megerősíteni a vásárlónak pénztárcájában és már küldi is az 

érméket a szolgáltatásokért. 

 

 



3.5 BlackFort Pay Scan 

A BlackFort fizetési megoldáshoz kapcsolódó pénztárca funkciójaként a BlackFort Payment 

Solution azt jelenti, hogy a lehető legegyszerűbbé tegyük a pénztárca használatával történő 

fizetést bármely kereskedő számára a BlackFort fizetési megoldást használó kereskedőnek. 

Mindig elküldi a pontos szükséges összegeket a vevőkkel és az eladókkal való elszámoláshoz 

anélkül, hogy túl- vagy alulfizetés keletkezne. A folyamat úgy zajlik, hogy a kereskedő vagy a 

felhasználó beírja a kívánt összeget fiatban vagy érmékben, ami szükséges, a rendszer pedig 

egy QR-kódot generál, amely tartalmazza az összes adatot (összeg, cím és díjakat, valamint a 

megrendelés azonosítóját), ezt a felhasználó beolvassa és megerősíti. A BlackFort 

segítségével végrehajtott fizetések között mély összekapcsolást használunk a pénztárca és a 

BlackFort fizetési megoldás között. Ugyanez az eredmény reprodukálható a "fizetés 

pénztárcával" gomb használatával a fizetés QR-kódja alatt, ez a BlackFort pay. A BlackFort 

pénztárca ilyen módon történő használatával a fizetések egyszerűek a felhasználók számára, 

még akkor is, ha újak a kriptovaluta-gazdaságban. 

 

3.6 BlackFort ajánló- és partnerprogram 

A felhasználók közötti ajánlások és affiliációk az egyik legerősebb marketingeszköz, egy vízió 

terjesztésének, különösen, ha ez a vízió visszaadja a közösségnek, a gyarapodás lehetőségét. 

A marketingstratégia amit a BlackFort választott, a felhasználók jutalékot kapnak a termékeink 

és a víziónk eladásáért, valamint ingyenes airdrop-okat, ha más felhasználókat szponzorálnak. 

A vállalat úgy döntött, hogy olyan marketingkampányokat is indít, amelyek PR marketinget is 

magában foglalnak, és magas színvonalú tartalmat állít elő a közösségi médiában és a 

hírportálokon. Az e marketing kombináció mögött álló stratégia ezeken a csatornákon 

keresztül a lehető legnagyobb mértékű szerves növekedés elérését eredményezi. A vezetőség 

szilárdan hisz abban, hogy a siker kulcsa a boldog felhasználó. Ez csak úgy érhető el, ha a 

navigációs funkciókat könnyen el lehet érni, lehetőségek vannak jutalmak megszerzésére, és 

ami a legfontosabb, egy olyan vállalat és csapat, amely elkötelezett a közös jövőkép iránt. Az 

ajánlásokat Ethereumban fogják jutalmazni. 

 

3.7 Támogatott érmék és érmék 

BlackFort Wallet és Exchange, valamint a BlackFort fizetési megoldás 

kezdetben a következő kriptovalutákat támogatja; 

BTC 

ETH 

XRP 

LTC 

DASH 



BCH 

USDT (ERC20) 

ERC20 tokenek 

BXN (hamarosan) 

BRC20 BRC721 stb. (hamarosan) 

Idővel további tokenek is hozzáadódnak, feltéve, hogy elnyerik a közösség támogatását. A 

BlackFort általában csak olyan érméket vagy tokeneket fog hozzáadni, amelyek erős 

hitelességgel, felhasználói bázissal, likviditással, pozitív közösségi értékeléssel és erős 

menedzsment csapattal rendelkezik. Ha van egy érméje, amit szeretne a listán szerepeltetni  

a Wallet/Exchange vagy a BlackFort Payment Solution oldalon, akkor a BXN csomópontok 

terjesztésében való részvétel segít ennek megvalósításában. 

 

4 Platformokon átívelő szolgáltatások: 

 

4.1 Webalapú fizetési megoldás elérése és kezelése 

1.1. A felhasználók hozzáférhetnek mind a kereskedőjükhöz, mind az ügynökük fiókjához (ha 

van ilyen) az általuk preferált webböngészőn keresztül. A felhasználók regisztrálhatják és 

kezelhetik a számlájukat a pay.blackfort.exchange oldalon. 

1.2. Jelenleg nincs fejlesztés alatt mobilalkalmazás verziója a fizetési megoldáshoz, de ez lesz 

az egyik jövőbeli fejlesztés a fizetési szolgáltatásainkhoz. 

2. Android natív kliens (mobilalkalmazás) 

Egy androidos alkalmazást fejlesztünk ki, hogy az androidos felhasználók letölthessék és 

használhassák a  BlackFort pénztárcát. Az alkalmazás elérhető lesz a Google play áruházból, 

valamint apk letöltésként a blackfort.exchange weboldalon. 

3. iOS natív kliens (App Store felülvizsgálatra vár) (mobilalkalmazás) Egy IOS-alkalmazás kerül 

kifejlesztésre, amely lehetővé teszi az IOS-felhasználók számára, hogy letölthessék és 

használhassák a BlackFort pénztárcát. Az alkalmazás elérhető lesz az App Store-ban, valamint 

a blackfort.exchange weboldalról letölthető dmg formátumban is. 

 

4.2 A BlackFort bevételi forrásai 

1. Crypto to crypto swapok 

2. Fiatból kriptopénzre történő csere (banki átutalással) 

3. Fiatból kriptopénzre történő csere (hitelkártyán keresztül) 



4. Kriptopénzből Fiatba történő átváltás (banki átutalással) 

5. E-kereskedelem - árucikkek, virtuális és fizikai termékek 

6. Üzleti partnerek közötti megállapodások (a partner tokenjeinek fix listázása. 

BFW érmék listájába. Alapos megfelelőségi ellenőrzés tárgyát képezi) 

7. Fizetési megoldási szolgáltatások 

 

4.3 BlackFort bevételei 

A Blackfort díjai megtekinthetők a hivatalos weboldal Díjak szekciójában. Itt: 

https://blackfort.exchange/fees/ 

 

5 BlackFort cserehálózat 

Egy csomóponti blokklánc az intelligens szerződések és a tömeges TPS lehetővé tételére 

MEGJEGYZÉS: Ez a dokumentum fejlesztés alatt áll. Mint ilyen, értesítés nélkül változhat. 

 

5.1 A létrehozás indoklása 

Mivel a mainnet közösségi indítása 2022 júniusában közeledik, a BlackFort Exchange 

Network továbbra is a megbízhatóságra és a magas színvonalú tranzakciós 

áteresztőképességre a felhasználók számára minimális költségekre törekszik. BlackFort 

Exchange Network elsődleges fókusza, a natív decentralizált ("dApp") BlackFort Exchange 

Network DEX, a tokenizációval és a magas likviditással rendelkező konzisztens háttér és 

eszközkészlet, valamint magas tranzakcióssebesség végrehajtása. A tranzakciók nagy 

áteresztőképessége, a visszaigazolások gyorsasága és az alacsony díjak a blokkláncok 

legkeresettebb jellemzői közé tartoznak. Ezzel párhuzamosan a saját tokenek hozzáadása 

ehhez a  natív blokklánchoz, továbbá egy okosszerződéses irányítás hozzáadásának 

képessége, amely gyors és olcsó. Tehát egy nagy likviditással és megbízhatósággal 

rendelkező érmére van szükség minden olyan blokkláncnak, amely arra törekszik, hogy a 

mainstream elfogadást és a tokenizálást elősegítse. 

Forrás: 

Swapok 

Crypto vásárlás hitelkártyával 

Crypto vásárlása SEPA átutalással 

Crypto eladása bankszámlára 

Kereskedés 



Valós világbeli eszközosztályok és fizikai tárgyak. Az NFT létrehozása és delegálása a BXN 

számára az első lesz, minden egyes csomópont egy NFT, amelyet delegálnak vagy 

validátorként működnek. Ez azt jelenti, hogy ez az NFT a munkában generál új BXN-érméket, 

miközben korlátozott és a tulajdonosának értékes tulajdona. 

 

 

5.2 Alapelvek 

A BXN blokklánc létrehozásánál néhány vezérelv a következő volt, hasonlóan az ethereum és 

a binance rugalmas és bővíthető hálózatához és ezen láncok szimbiózisának 

megteremtéséért. Célja, hogy kiegészítse a meglévő blokkláncokat, nem pedig teljesen 

helyettesíteni azokat. Íme a BXN alapelvei: 

1. Önálló, független és egyedi blokklánc: technikailag a BXN egy önálló blokklánc, nem pedig 

egy layer-2 megoldás, annak ellenére, hogy a meglévő ETH-címeken fog futni. A legtöbb BXN 

alapvető technikai és üzleti funkció önálló,így más blokkláncokat kiegészítő célt szolgál és 

interoperabilitás és a láncokon átívelő átutalásokat támogat, amelyek majd a jövőben 

jönnek. 

2. Ethereum-kompatibilitás: Az első gyakorlati és széles körben használt okosszerződéses 

platform az Ethereum. Ahhoz, hogy kihasználhassuk az alkalmazások és a közösség előnyeit, 

a BXN úgy döntött, hogy kompatibilis lesz a meglévő Ethereum főhálózattal. Ez azt jelenti, 

hogy a legtöbb dApp, ökoszisztéma komponensei és eszközei működni fognak a BXN-nel, és 

szükség esetén nulla vagy minimális változtatást igényelnek; a BXN csomópontok minimális 

és alacsony befektetést igénylő hardverspecifikációt és készségeket igényelnek a futtatáshoz 

és működtetéshez, mert a belépési korlátnak a lehető legalacsonyabbnak kell lennie a széles 

körű elterjedés biztosítása , a decentralizáció és a hálózat általános egészségi állapota 

érdekében, a néhány nagy hálózati szereplő kezében történő koncentráció elkerülésével. A 

megvalósításnak teret kell engednie a BXN számára, hogy a további hálózatokkal 

egyenrangúvá váljon, az Ethereum-frissítésekkel, amelyek maguk is a decentralizált és 

széleskörű és messzemenő fejlesztői közösségben zajlanak. 

3. A tétgyűjtés konszenzust és kormányzást foglal magában: Staking-alapú konszenzus 

környezetbarátabb és magasabb rugalmasságot biztosít a közösségi kormányzás 

tekintetében. Várhatóan, ez a konszenzus jobb hálózati teljesítményt és a proof-of-work 

blokkláncokhoz képest gyorsabb blokk létrehozási időt, és nagyobb tranzakciós kapacitást 

biztosít mint a proof-of-work blokkláncokon hagyományosan lehetséges. 

 

 

 

 



5.3 Konszenzus és validálás 

Az alapelvek alapján a BXN konszenzusprotokollja alapvetően a következőket tartja be: 

1. A blokkolási időnek rövidebbnek vagy az Ethereummal vagy az Ethereummal 

egyenértékűnek kell lennie. A hasonló hálózatokhoz képest, ami az értékelésünk után a 

következő értéket kapta meg körülbelül öt másodperc, és független a validátorok számától. 

2. A tranzakciók véglegességének megerősítéséhez korlátozott időre van szükség, pl. 

körülbelül 1 perces szint vagy rövidebb és kevesebb megerősítés előtt, mielőtt véglegesnek 

tekintik a címzettek. 

3. A blokkjutalom előre meghatározott, minden egyes jutalom, érvényesítés és delegálási 

jutalom a globális tranzakciós díjakból kerül beszedésre, és ez a BXN-ben kerül elosztásra, így 

igazságos környezetet teremt a felhasználóknak, a validálóknak és delegálóknak egyaránt. 

4. Összhangban van az Ethereum irányadó elveivel, amennyire csak lehetséges, és ezután is 

így lesz. 

5. Lehetővé teszi a proof-of-stake blokklánc-hálózat irányítását (súlyozott authority) 

széleskörű konszenzusmechanizmussal. 

 

5.4. Tétbiztos felhatalmazás (Proof of Staked Authority, PoSA) 

Noha a Proof-of-Work (PoW) kiváló és elismert biztonságos mechanizmusként tartják 

számon egy decentralizált hálózat megvalósításához, nagyon magas belépési korlátja van, és 

nem teszi lehetővé a széleskörű részvételt, ami minden résztvevő számára kifizetődő 

lehetne. Az Ethereum és néhány más blokklánchálózat, mint például a MATIC Bor, 

TOMOChain, GoChain, xDAI, a Proof-of-Authority (PoA), illetve a változatait használja 

különböző forgatókönyvekben, beleértve a teszthálózatot és a főhálózatot is. PoA bizonyos 

védelmet nyújt az 51%-os támadással szemben, jobb hatékonysággal és toleranciával a 

szereplők bizonyos szintjével szemben (rosszindulatú vagy feltört). Ez könnyű választás volt a 

hálózat alapjainak kiválasztásához. Eközben a PoA protokollt a legtöbb kritika azért éri, mert 

nem annyira decentralizált, mint a PoW, mivel a validátorok, azaz a csomópontok, amelyek 

felváltva veszik át a blokkok előállítása során, minden hatósággal rendelkeznek, és 

hajlamosak a korrupcióra és a biztonsági támadásoknak. Más blokkláncok, mint például az 

EOS és a Lisk is, különböző típusú delegált tétbizonylatokat (DPoS) vezetnek be, és a tokenek 

tulajdonosai szavaznak és megválasztják a validátorok készletét. Ez növeli a decentralizációt 

és kedvez a közösségi irányításnak. A BXN a bevált eljárást használja a DPoS és a PoA 

kombinálására a konszenzus érdekében PoSA-ban, így: 

1. A blokkokat korlátozott számú validátor állítja elő. Ahhoz, hogy valaki validátorrá váljon 

egy befogadott csomópontot kell létrehozni, és meg kell felelni bizonyos követelményeket, 

amelyeket a többi validátornak el kell fogadnia. 



2. A validátorok felváltva termelnek blokkokat PoA módon, az Ethereum Clique konszenzusos 

kialakításhoz hasonlóan, azonban minden validátor és az ő delegátoruk a BXN-Node arányán 

keresztül részesülnek a díjak típusaiból, amelyet a delegátorok a validátorokkal tartanak. 

3. A validátorkészletek be- és kiválasztása a delegáción alapuló kormányzás alapján, és a 

delegátorok szabadon mozoghatnak vagy új validátorokat hozhatnak létre konszenzus és 

csatlakozás útján, és egyetlen validátor sem írhatja felül. Az összes vagyis az egész folyamat 

átlátható és széles körben elfogadott lesz. 

5.5 A validátorok kvórumképessége 

A keletkezési szakaszban néhány megbízható csomópont fut a kezdeti validátor-készletként, 

ez biztosítja, hogy a kezdet zökkenőmentes legyen, és gondosan kezeljék az esetleges 

genezis megszakadása és a szükséges javítás esetén. Az élő megfigyelési szakasz befejezése  

után, bárki pályázhat a csatlakozásra jelöltként, delegátorként, validátorként, ha validátorok 

megválasztják, miután az összes rendelkezésre álló csomópontot kiosztották, valamint a 

delegált teljes érmekínálat 22%-ának teljes súlya zárolásra kerül a validátor csomópontokba 

a BXN a BlackForton való tétgyűjtéshez használt token. Annak érdekében, hogy ugyanolyan 

kompatibilis maradjon, mint az Ethereum és frissíthető legyen a jövőbeni 

konszenzusprotokollokhoz, a BXN úgy döntött, hogy a SMART CONTRACTS-ra támaszkodik a 

kezelésében. Van egy dedikált tétes modul a BXN. Ez elfogadja a BXN téteket a BXN 

csomópontok tulajdonosai részéről. 

 

5.6 Biztonság és véglegesség 

Mivel az összes validátor több mint 50%+1%-a becsületes, a PoSA-alapú hálózatokon 

általában biztonságosan és megfelelően működnek. Vannak azonban még olyan esetek, 

amikor egy bizonyos számú validátornak még mindig sikerülhet megtámadni például a 

"klóntámadás" révén. A BXN-felhasználók minél nagyobb biztonsága érdekében arra 

ösztönözzük, hogy várjanak, amíg a blokkok fogadásakor több mint 66%+1 megvan a 

különböző validátoroktól. Ily módon a BXN megbízható, és kevesebbet tűr el mint 33%-nál 

több bizánci validálót. 

Például, ha 21 Masternode validátort veszünk, ha a blokk ideje 5 másodperc, a 66%+1 

különböző validátor pecsétjeihez (66%*21+1)*5 = 75 másodperc. A BXN számára kritikus 

alkalmazásoknak esetleg várniuk kell a 66%+1-re a viszonylag biztonságos véglegesítésre. Az 

ilyen intézkedések mellett azonban a BXN bevezet egy vágási logikát, hogy a bizánci 

validátorokat megbüntesse a dupla aláírásért vagy elérhetetlenségért, amelyről a "Tét és 

Kormányzás" című fejezetben tárgyaljuk. A slashing logika leleplezi a rosszindulatú 

validátorokat nagyon rövid időn belül, így a "klóntámadást" nagyon nehézzé vagy rendkívül 

előnytelenné teszi a végrehajtását. Ezzel a fejlesztéssel 50%+1 vagy akár kevesebb blokk is 

elegendő megerősítésként a legtöbb tranzakcióhoz. 

 

 



5.7 Jutalom 

A jelenlegi validátor-készletben lévő összes BXN validátor jutalma a következő lesz 

Blokkjutalom és tranzakciós díjak a BXN-ben. Mivel a BXN egy meghatározott teljes kínálattal 

rendelkezik, ezért összehasonlítható a Bitcoin és az Ethereum hálózat termelésével, ami 

lehetővé teszi a jutalom igazságosabb elosztását, és a gázdíj a fő jutalom ami validálók 

hosszú távon legfontosabb jutalma. Mivel a BXN egy más felhasználási esetekkel rendelkező 

utility token is, a delegálók és validálók továbbra is élvezni fogják a BXN birtoklásának egyéb 

előnyeit. A validátorok jutalma a tranzakciókból beszedett díjak és az okosszerződéses 

interakciókból származó bevételekből származik. A validátorok eldönthetik, hogy mennyit 

adnak/adjanak vissza a delegátoroknak, akik a BXN-jüket rájuk tették. Minden validátor 

felváltva, azonos valószínűséggel állítja elő a blokkokat (ha ragaszkodik a 100%-os 

életképességhez), így hosszú távon az összes stabil validátor hasonlóan részesedik a 

jutalomból. Eközben az egyes validátorok tétjei eltérőek lehetnek, tehát ez egy olyan 

ellenkező értelmű helyzetet eredményez, hogy több felhasználó bízik és delegál egy 

validátornak, potenciálisan kevesebb jutalmat kap. Tehát a racionális delegálók a kisebb 

téttel rendelkező validátorra delegálnak, amíg az validátor még mindig megbízható (a 

bizonytalan validátor a lekapcsolás kockázatát hordozza magában). A gázdíj bizonyos 

részéből is jutalmat kapnak a továbbítók a Cross-Chainért abban az esetben, ha lesznek 

keresztláncú megvalósítások a jövőben. 

 

5.8 Node-ok 

5.8.1 Súly 

A felhasználók között szétosztható csomópontoknak meghatározott száma van,a teljes 

készlet 304.000 db. Minden egyes csomópont egy NFT natív tokenek (nNFT) egy bizonyos 

súlyú reprezentációval, amelyet Coinlock néven írunk le. Egy csomópont egy egységet jelent, 



és nem bontható szét egyedi érmékre. Minden egyes csomópont egy csomagként érkezik, 

amelyet delegálni kell a proofhoz való hozzáadáshoz. 

 

 

 

 

 

5.8.2 Eladási árnövekedés 

Jelenlegi IVO eladási ár (TBA) 0,01€ 

IVO eladási célár a tőzsdei bevezetéskor (TBA) 0,02€ 

A TELJES MÉRŐSZÁM A MAINNET INDULÁSAKOR KERÜL KÖZZÉTÉTELRE. 

 

5.8.3 Eladás-forgalom elkötelezettség 

Itt bemutatjuk stratégiánkat, hogy hogyan költjük el a forgalmat ugyanabból a 

csomópontokból származó árbevételből. 

Árbevétel-felosztás 100% 

Likviditás Dex/Cex 25% 

Marketing 50% 

Társasági tőkésítés 21% 

Jótékonyság 1% 

Tokenizálás és blokklánc 

díjak 1% 

Csapat 2% 



 

5.8.4 Termelés 

Minden csomópont rendelkezik egy fix mennyiségű BXN érmével, amelyek blokkonként 

kerülnek kibocsátásra, jutalomként a birtokosok BXN-címére. Minden csomópont a sikeres 

aktiválás után a blokkot indító blokkjutalmakra tart igényt és delegálói jutalmakra (aliquotált 

tranzakciós díjbevétel). A blokkjutalmak a következők, az algoritmus tíz éven keresztül 

automatikusan osztja szét, egy év felezési idővel (blokkok száma 6307200). Ezt a 

következőkből számítják ki: 5 másodperces blokkidőkből, hogy a tizedik évig évente 

megfeleződjön az eredmény. A tizedik év letelte után az adott csomópont blokkjutalmai 

megszűnnek. Az aliquotált tranzakciós díjak beszedése az egész élettartamra engedélyezve 

van és a csomópontok delegálásakor kezdődik. 

 



 

*Minden érték hozzávetőleges. A jutalmak minden blokkban generálódnak, ami ~5mp/blokk. 

 

5.9 Blokkok 

Egy blokk a blokkláncba tett bejegyzések egy csoportját jelenti, amelyet ellenőrizni és 

validálni kell. Ez a tranzakció- és interakciófelvételek kötege, valamint a kibocsátás vagy a 

termelés blokk jutalom feldolgozása megtörtént a blokklánc felhasználója által fizetett 

tranzakciós díjak felhasználásával. Az elosztás automatikusan megtörténik, és a következő 

blokk elkezd kialakulni. Hogyan lehet megközelíteni az éves felezési időszakot: A blokkok 

létrehozására és érvényesítésére meghatározott időpontban 6307200 blokk megközelítőleg 

egy évnek felel meg valós időben. A blokkok jutalmának feleződése minden 6307200. 

blokkonként. Példa: Az ötödik év a 31536000-es blokkszámmal kezdődik. Ez lehet a 

következők szerint számítható ki: 6307200 * 5 = 31536000 

AZ ÖSSZES METRIKA A MAINNET INDULÁSAKOR KERÜL KIADÁSRA. 

 

5.10 Token gazdaság 

A TELJES MÉRŐSZÁM A MAINNET INDULÁSAKOR KERÜL KIADÁSRA 

5.10.1 Eladás előtti blokkjutalom 

Az előértékesítés, valamint a bevezetés előtti időszakban azt az elképzelést követjük, hogy 

megvalósítjuk a magasabb blokkjutalmat minden olyan felhasználó számára, aki bármilyen 

méretű node-ot aktivál a mainnet elindítása előtt, megnövelt mennyiségű blokkjutalom kerül 

hozzáadásra ösztönzőként. Ez a bevezetés előtti blokkjutalom hozzáadott előnyt csak a 

mainnet elindításáig számítjuk ki. Ez a túltermelt érmék száma a genezis blokk után szerepel. 

A BXN indulás előtti termelése a következő lesz a BXN Dashboard Eszközök szekcióján 

keresztül kerül elosztásra. Ez azt hivatott biztosítani, hogy minden felhasználó generál egy 



BXN blokklánccímet. A címgenerálás után, Node, BXN Coins és BxAssets igényelhető a 

felhasználók címére. 

5.10.2 Natív token 

A BXN ugyanúgy fog futni a BXN-en, mint ahogy az ETH fut az Ethereumon, így a BXN "natív 

token" marad. Ez azt jelenti, hogy amellett, hogy a BXN-t használják a fizetésre a BXN 

Blockchain és a BlackFort DEX díjainak nagy részét, a BXN a következőkre is felhasználható: 

1. "díjakat" fizetnek az okos szerződések telepítéséhez és az okos szerződésekkel való 

interakcióhoz a BXN-en. 

2. láncközi műveletek elvégzésére, például tokeneszközök átutalására a következő 

területeken több BXN-lánc között. 

 

5.11 Egyéb tokenek 

A BXN támogatja a BXN tokeneket és a hamarosan megjelenő BXP20, BXP721 stb. tokeneket, 

amelyek gyors tranzakciókon keresztül átruházható és kereskedhető (ha jegyzik) mint natív 

eszközök és másodperc alatti véglegességgel. Eközben, mivel a BXN Ethereum-kompatibilis, a 

BXN természetes, hogy a BXN-en a közeljövőben támogatni fogják az ERC20 tokeneket. 

 

5.12 Az eszközök tokenizálása 

Célunk, hogy olyan platformmá váljunk, amely lehetővé teszi az emberek és szervezetek 

számára, hogy a technológiánkat, a blokkláncot, valamint az okos szerződéseket az eszközök 

digitalizálására és a BXN technológiáját használják tokenizált eszközök létrehozására, 

tartására, átruházására és cseréjére. 

5.12.1 Külföldi kriptovaluták áthidalása 

 

A pontos stratégiát és információkat még közzé kell tenni. 

 

5.12.2 Offline vagy fiat-alapú, ingatlan vagy monetáris eszközök tokenizálása 

Pontos stratégia és információ közzététele később. 

 

5.13 Tétgyűjtés és irányítás 

A Proof of Staked Authority a decentralizációt és a közösséget bevonását hozza magával. Az 

alapvető logikája az alábbiak szerint foglalható össze. Láthatott hasonló ötleteket más 

hálózatokból, különösen a Cosmosból és az EOS-ból. 



1. A token-tulajdonosok, beleértve az érvényesítőket is, a tokenjeiket "lekötve" elhelyezhetik 

a tétbe. A token-tulajdonosok delegálhatják a csomópontjaikat bármilyen validátorra vagy 

validátorjelöltre, hogy elvárják, hogy az egy tényleges validátor, és később választhatnak egy 

másik validátort vagy jelöltet hogy újra delegálják a csomópontjaikat. 

2. Az összes validátorjelöltet a kötvények száma alapján rangsoroljuk, tokenek alapján, és a 

legjobbak lesznek a valódi validátorok. 

3. A validátorok megoszthatják a blokkolási jutalmukat (egy részét) a saját delegátorokkal. 

4. A validátorok szenvedhetnek a "Slashing"-tól, ami büntetés a rossz viselkedésükért, mint 

például a dupla jel és/vagy az instabilitás. 

5. A validátorok és a delegátorok számára van egy "feloldási időszak", hogy a rendszer 

gondoskodik arról, hogy a tokenek kötve maradjanak, ha a rossz viselkedésen kapják, a 

felelősöket ez alatt a periódus alatt lekapcsolják őket. 

 

5.14 Jutalmazás 

Mind a validátor frissítése, mind a jutalom kiosztása minden blokkban megtörténik. (Kérjük, 

vegye figyelembe, hogy a BXN blokkolási díjak továbbra is jutalmazzák a BXN validátorokat): 

1. A blokkjutalom közvetlenül a BXN Coinbase-től igényelhető 

2. A csomópont tulajdonosa minden blokknál igényelheti a jutalmat. 

3. Az érvényesítő jutalmak globális tranzakciós díjjal járó jutalmak, amelyeket a Coinbase-nek 

küldenek és a Coinbase a jutalmat aliquotálva osztja szét az összes csomópont delegálónak. 

 

5.15 Vágás 

A slashing a láncon belüli kormányzás része, hogy biztosítsa a rosszindulatú vagy negatív 

viselkedés büntetéseét A BXN slash-t bárki benyújthatja. A tranzakció benyújtásához slash-

bizonylat és költségdíj szükséges, de nagyobb jutalommal jár, ha sikeres. 

 

5.16 Dupla előjel 

A pontos stratégiát és információkat még közzé kell tenni. 

 

5.17 Elérhetetlenség 

A BXN életképessége mindenkitől függ a Proof of Staked Authority-ben validáló készletben, 

hogy időben blokkokat állítson elő, amikor rájuk kerül a sor. A validátorok bármilyen okból, 

különösen a hardverükkel kapcsolatos problémák miatt nem kerülhetnek sorra, szoftver, 

konfiguráció vagy hálózat. A működésnek ez az instabilitása árt a teljesítményt, és még több 



indeterminisztikus tényezőt visz be a rendszerbe. Létezhet egy belső intelligens szerződés, 

amely felelős az az egyes validátorok kihagyott blokkolási metrikáiért. Amint a metrikák 

meghaladják a előre meghatározott küszöbértéket, a validátor blokkolási jutalma nem kerül 

továbbításra, hanem megosztásra kerül a többi jobb validátorral. Ilyen módon, a rosszul 

működő validálót fokozatosan ki kell szavazni a validálóból mivel a delegálóik kevesebb 

jutalmat kapnak, vagy egyáltalán nem kapnak jutalmat. Ha a metrikáik továbbra is egy másik, 

magasabb küszöbérték felett maradnak, a validátor kiesik a listáról, a rotációból, és ezt a 

BXN-nek is továbbítják, majd egy előre meghatározott mennyiségű BXN lecsökken a saját 

maga által delegált BXN-ből. Mind az érvényesítők, mind a delegálók nem kapják meg a tétet 

jutalmakat. 

 

5.18 Irányítási paraméterek 

A MAINNET ELINDÍTÁSA UTÁN KERÜLNEK KIADÁSRA 

 

 

5.19 Kilátások 

Nehéz következtetést levonni a BlackFort Exchange Networkre vonatkozóan, mivel az soha 

nem fog leállni, folyamatosan fejlődik. Az alábbiakban néhány olyan témát mutatunk be, 

amelyekkel foglalkozni kell, hogy megkönnyítsük a következő folyamatokat a közösség 

számára a jobb használhatóság érdekében történő megbeszélések és fejlesztések elősegítése 

és bővíthetőség érdekében. 

1. Különböző digitális eszközmodellek hozzáadása a különböző üzleti felhasználási esetekhez.  

2. Több adatfolyam, különösen a DEX piaci adatok, lehetővé tétele a BlackFort Exchange 

DEX-ből a BXN-be történő továbbításhoz.  

3. Interfész és kompatibilitás biztosítása az Ethereummal való integrációhoz, beleértve annak 

további fejlesztését, hogy más blokkláncok is tartalmazzák a jövőbeni a fizikai eszközök 

tokenizálását és vagyonosítását. 

4. Az ügyféloldali élmény javítása a pénztárcák kezeléséhez és a blokklánc kényelmesebb 

használata 

[1]: A BXN üzleti szakemberei más előnyöket is biztosíthatnak a BXN számára a delegálóknak, 

hogy még több staker és delegálót vonzzanak. 

 

6 A pénzeszközök felhasználása 

A szakaszcélokat további e-mailekben fogjuk közölni, mivel jelenleg a következőknél tartunk 

a működés és a kezdeti pénztárca felállításának kezdetén vagyunk. 



1. szakasz - Globális OPS beállítása 

Amikor az 1. fázis elérésre kerül, akkor a vállalat az összegyűjtött pénzeszközöket a 

következőkre fogja felhasználni: a globális struktúrájának létrehozására, hogy felkészüljön a 

vállalkozásokra és a projektekre a a későbbi mérföldkövekhez, valamint a vállalatnak egy 

teljes nemzetközi üzleti struktúrát kell létrehozni, amely lehetővé teszi, hogy a BlackFort 

márka működési jogokkal rendelkezzen, és bázisokat az összes olyan országban, amely 

szükséges a vállalat céljainak és jövőképének megvalósításához. 

2. szakasz - Csomópont és blokklánc elindítása 

A 2. szakasz elérésekor a vállalat a BXN Tokent fogja frissíteni majd egy teljes csomóponti 

PoSA blokklánccá, amelyet az 5. szakaszban ismertetünk. 

3. szakasz - További pénztárca-frissítések 

A 3. szakasz elérésekor további fejlesztésekkel bővül a tárca ez potenciálisan magában 

foglalja, de nem kizárólagosan, több további blokkláncok és érméik hozzáadása a 

felhasználók visszajelzései és kérései alapján, tovább integráció a BlackFort fizetési 

megoldással, további harmadik féltől származó szolgáltatások hozzáadása, valamint a házon 

belül kínált szolgáltatások egy részének létrehozása. A BlackFort az alkalmazás közelgő fiat 

szekciójának felállítását is megkezdi a háttérben. 

4. szakasz - A BlackFort fizetési megoldásának frissítései 

A 4. szakasz elérésekor a fizetési megoldások további fejlesztései, ez magában foglalhatja, de 

nem kizárólagosan, a műszerfal fejlesztését, további opciók integrálása a tranzakciók 

kezelésében, automatizált tranzakció nyomon követése és feldolgozása, valamint a 

többnyelvű támogatás hozzáadása. Egy másik frissítés a fiat-támogatás bevezetése lesz a 

következőkre való felkészülés jegyében az 5. szakaszra. 

5. szakasz - Elektronikus Pénzintézet engedélye 

Az 5. szakasz elérésekor a BlackFort kérelmezni és/vagy megszerezni fogja a EMI-engedélyt, 

amely az EU/EGT-n belüli útlevelezési jogokkal rendelkezik. Ez lehetővé teszi a pénztárca 

elektronikuspénz-intézetként működjön, és szándékában áll integrálni a a kripto és a banki 

tevékenységet egy fedél alatt, a pénztárca és a fizetési megoldások szolgáltatásait, 

hagyományos banki szolgáltatásokkal és betéti kártyákkal egészülnek ki, amely elősegíti a  

vállalat üzleti és magánügyfeleinek könnyebb költekezését. 

6. szakasz - Digitális személyazonosság 

A 6. szakasz elérésekor létre kell hozni egy digitális személyazonossági platformot, amely 

lehetővé teszi, hogy a BlackFort felhasználóinak a megfelelőségi és KYC-eljárások gyorsabb 

lebonyolítását az alábbiak révén a partnerfelhasználók közötti adatmegosztás révén. Ez 

időmegtakarítást tesz lehetővé folyamatokban, ahol az adatok megosztásra kerülnek, és a 

felhasználónak nem kell többé folyamatosan KYC- és megfelelőségi dokumentumokat tölteni 

minden egyes új partnerfiókkal, hanem ehelyett képes lesz arra, hogy a digitális 

személyazonosságát használja saját maga adataival az összes partneri szolgáltatásunkban. 



Ennek a szolgáltatásnak meg kell felelnie a az EGT-szabályoknak megfelelő legszigorúbb 

adatvédelmi előírásoknak. 

 

7. szakasz - Tőzsdei és OTC 

A 7. szakasz elérésekor a teljes BlackFort tőzsde kifejlesztése ahol a BXN kereskedés történik, 

valamint a tárca alkalmazással, mint a tőzsde hivatalos pénztárcája. Létrejön a BXN  

megbízási könyve és nyilvánosan elérhető lesz. A token használata a tőzsdén a következő 

lesz díjak csökkentése vagy a kereskedési díjak megfizetése. A BXN elérhető lesz a Bid és Ask 

megbízások számára, ami azt jelenti, hogy nyíltan kereskednek velük a BlackFort tőzsdén. 

 

6.1.1 Az útiterv felső határát meghaladó pénzeszközök felhasználása - Az összes 

szolgáltatás korszerűsítése 

A hét szakasz elérésekor az összes fennmaradó értékesítési összeget a fejlesztések 

felgyorsítására és egy nagyobb csapat felbérlésére fordítják, szakértői csapat kinevelése 

minden egyes szükséges területen, valamint állandó fizetett személyzet alkalmazása az egyes 

projektek összes követelményének teljesítéséhez. A vállalat részesedése az intelligens 

szerződésből származó részesedése is csökkenteni kezdi a vállalat által tartalékolt összeget 

az alapokból (az útiterv finanszírozására), ami azt jelenti, hogy több jut vissza a vállalattól a 

közösséghez. Ez a vállalat belátása szerint fog történni. Ezen a ponton a teljes BlackFort 

márka egy teljes megoldást kínál a vállalat ügyfeleinek. Ez azt jelenti, hogy a felhasználóknak 

többé nem kell máshová menniük, hogy egy teljes kripto-, fiat- és kereskedési megoldást 

kapjanak a piacon. A projektcélok megvalósításával kapcsolatos szakaszos előrehaladásról 

szóló frissítések a következők lesznek az egyes szakaszok mérföldköveinek elérésekor. A friss 

hírek a hírlevélben, a médián és a telegram csatornán keresztül érkeznek, amelyhez kérjük, 

kattintson ide. 

https://t.me/blackfortxnetwork 

 

7 Társadalmi felelősségvállalás 

 

7.1 Adományok 

A BlackFort elkötelezett a méltó ügyek támogatása mellett, és az összegyűjtött összeg egy 

részét jótékonysági és közösségi programoknak juttatja el. A vállalat néha kiválasztja a 

kedvezményezettet, időnként ez a megtiszteltetés az értékesítési csapatnak, és időnként a 

vállalat úgy dönthet, hogy a közösség szavazzon a gondosan kiválasztott ügyekről a hivatalos 

weboldalon keresztül és a Telegram-csatornán keresztül. A választástól függetlenül az 



adományozott összegek, valamint az adományozott ügy nyilvánosságra kerül a hivatalos 

felületeken. 

 

7.2 Közösségi részvétel: 

Ez magában foglalhatja a helyi jótékonysági szervezetek számára történő pénzgyűjtést, 

önkéntesek biztosítását, helyi rendezvények szponzorálása, helyi munkavállalók 

foglalkoztatása, a helyi gazdasági növekedést, a tisztességes kereskedelmi gyakorlatban való 

részvétel stb. Ha van adományozás egy különleges célra vagy a BlackFort közösség által 

választott célra, a vállalat bármelyik képviselőjét vagy közösségi tagot elküldheti, hogy átadja 

az adományt vagy a pro bono önkéntes munkát, feltéve, hogy a kiválasztott tag beleegyezik. 

A képviselő és az adományozott szolgáltatás összegét minden esetben az átláthatóság 

érdekében mindig közzétesszük a médiánkon keresztül. 

 

7.3 Etikus marketing: 

A BlackFort elkötelezett amellett, hogy csak etikus marketinget végezzen, ez a vállalat 

számára azt jelenti, hogy nem fog részt venni senki lejáratásában, legyen az akár szervezet 

vagy személy. Minden marketingtevékenység átlátható, és a következőkkel van 

alátámasztva: hivatalos nyilatkozatokkal és elképzelésekkel. További alapelv, hogy nem 

terjesztenek hamis pletykákat vagy reklámokat a vállalatról vagy bármely más félről. Affiliate 

értékesítőinkre is vonatkoznak a szolgáltatási feltételeink, és nem jogosultak felelőtlen 

módon kínálni a termékünket. Az alapítók és a vállalat alapítói és vezetői nagyra értékelik és 

nagy jelentőséget tulajdonítanak a felelős marketing és értékesítési stratégiáknak. A vállalati 

struktúra A BlackFort Wallet & Exchange a vállalat kereskedelmi neve, amelyet az Észt 

Köztársaságban alapítottak BlackFort Tech néven. Estonia OU néven működik, és a következő 

testvérvállalatból áll: 

- BlackFort Inc (BVI) - A globális OP felállítás része. A vállalat a következő tevékenységeket 

végzi és a BXN token economy koncepcióját, valamint az ahhoz fűződő jogokat. Emellett az 

esetleges terjeszkedés célját is szolgálja más joghatóságokba. 

 

8 Jogi nyilatkozat és kockázati nyilatkozat 

8.1 Jogi nyilatkozat: 

Ezt a fehér könyvet a BlackFort Inc (BVI) adta ki és állította össze. (BlackFort) 2022. május 30-

án, és a következő dokumentumokkal együtt kell olvasni BlackFort általános szerződési 

feltételeivel (a "Feltételek"). Ez a fehér könyv nem minősül tájékoztatónak a következők 

szempontjából [2003/71/EGK irányelv (a "tájékoztatóról szóló irányelv"), valamint a 

módosító 2010/73/EU irányelv] [az (EU) 2017/1129 rendelet (a továbbiakban: a tájékoztató) 

Rendelet")] vagy bármilyen ajánlati dokumentum, és nem célja, hogy értékpapír-ajánlatnak 

vagy befektetésre való felhívásnak minősüljön, értékpapír-befektetéseknek nem minősül a 



jelen tájékoztatóban említett vagy nem említett joghatóságok bármelyikében. E tájékoztató 

célja, hogy a leendő vásárlók számára a következőket nyújtsa a BlackFort projektjével és 

jövőképével kapcsolatos információkkal, amelyek lehetővé teszik a leendő potenciális 

vásárlók saját maguk dönthessenek arról, hogy kívánják-e vagy nem kívánják a BlackFort 

tokenek ("BXN") megvásárlását. Ez a fehér könyv nem minősül ajánlatnak vagy felkérésnek, 

illetve semmilyen más részvényeladásnak vagy -vásárlásnak, értékpapírok, vagy bármely 

eszköz megvásárlására. A BXN birtoklása semmilyen formában nem biztosít semmilyen jogot 

a felhasználó számára, beleértve, de nem kizárólagosan semmilyen tulajdonjogot, 

érdekeltséget, nyereséget, visszavásárlásra, tulajdonhoz vagy szellemi tulajdonhoz, 

döntéshozatalhoz, vagy bármilyen egyéb ilyen jogokat, például bármilyen pénzügyi vagy jogi 

természetű jogot, a BlackFort vagy annak kapcsolt vállalkozásaiban. Az egyetlen biztosított 

jog az a megvásárolt vagy megszerzett BXN tokenek birtoklása A BlackFort Inc (BVI) ésszerű 

gondossággal gondoskodott arról, hogy az alábbiak időpontjában a jelen fehér könyv 

megjelenésének időpontjában az itt szereplő információk a lehető legpontosabbak, legjobb 

tudása szerintiek, és nincsenek olyan tények, amelyek kihagyása, félrevezetővé tenné a jelen 

tájékoztató bármely állítását. Minden jövőbeli módosítás a közzététel időpontjában 

tekinthetők helyesnek. A jelen tájékoztatóban szereplő információk a következőknek 

lehetnek alanyai módosítás, kiegészítés és kiegészítés bármikor és a következő időponttól 

kezdődően időről időre. 

 

Ez a fehér könyv ismerteti a BlackFort Tech Estonia üzleti célkitűzéseit, és a BXN Token 

kibocsátását, valamint a token gazdaságot a BlackFort Inc (BVI) által. Ezt nem vizsgálták, nem 

ellenőrizték, nem hagyták jóvá és nem is szabályozó vagy felügyeleti hatóság által nem 

engedélyezett. A következő tartalom tájékoztató jellegű, a megközelítésünkkel kapcsolatos 

tájékoztatásul szolgál blokklánc technológián alapuló megoldás nyújtásával. Az információk 

nem teljes körűek, és nem jelentenek semmiféle szerződéses elemet kapcsolatra. Ez a 

dokumentum nem minősül befektetési vagy szakmai tanácsadási szolgáltatás nyújtásának. A 

BlackFort nemnem vállal garanciát, és nem vállal jogi felelősséget semmilyen formában, 

amely a BlackFortból ered, vagy azzal összefüggésben áll, az itt található anyagok 

pontosságáért, megbízhatóságáért vagy teljességéért ami ebben a dokumentumban 

található. A BXN leendő vásárlóinak felelőssége, hogy saját maguknak kellő körültekintéssel 

kell eljárniuk. A BXN leendő vásárlói a következőkben teljes mértékben felelősek azért, hogy 

megbizonyosodjanak arról, hogy a jelen tájékoztató dokumentum és a Feltételek számukra 

elfogadhatóak. A BXN megvásárlása különleges kockázatokkal jár, amelyek a vételár teljes 

vagy jelentős részének elvesztéséhez is vezethetnek. A BlackFort Inc (BVI) nem képviseli, 

nem garantálja, nem vállalja, hogy a BXN hibátlan, vírusmentes, vagy megfelel bármely 

meghatározott leendő vásárló igényeinek. Csak akkor vásároljon BXN-t, ha megengedheti 

magának a teljes veszteséget. Hacsak nem érti és nem fogadja el teljes mértékben a BXN 

természetét és a BXN megvásárlásával járó lehetséges kockázatokat akkor nem szabad BXN-t 

vásárolnia. A jelen tájékoztató kiadvány közzététele és a BXN felajánlása bizonyos 

joghatóságokban korlátozva lehet. Az a személy felelős, aki a BXN-t meg kívánják vásárolni. 

BXN-re (a Feltételek szerint) kérelmet kívánnak benyújtani, hogy tájékozódjanak a BXN-ről és 



a BXXX-re esetlegesen alkalmazandó valamennyi törvényt és szabályozást a rájuk vonatkozó 

jogszabályok betartására. Ennek megfelelően a BXN-t nem kínálják vagy terjesztik, és nem is 

lehet nem értékesíthetik tovább, illetve nem ruházhatják át más módon a birtokosaik a 

következő országok állampolgárainak, akár magánszemélyek, akár jogi személyek, és olyan 

személyek, akiknek a tulajdonában egy állandó lakóhelyük vagy székhelyük az Egyesült 

Államokban van. 

Amerikai Egyesült Államokban és annak területén, a Kínai Népköztársaságban, a Kínai 

Népköztársaságban, az Amerikai Egyesült Államokban és annak területén, a Kínai 

Népköztársaságban 

Koreai Köztársaság, Szingapúr, valamint bármely olyan országban, területen vagy joghatóság 

alatt álló országban, ahol a digitális zsetonokkal való tranzakciók tiltottak vagy bizonyos 

mértékben korlátozottak a törvény által. 

Ez a fehér könyv nem hoz létre semmilyen jogi kapcsolatot a BlackFort és a 

csomópontértékesítés résztvevői között. A BXN megvásárlása kizárólag a következő módon 

lehetséges a feltételek elfogadását követően, feltéve, hogy a vásárló teljesítette a BlackFort 

Inc (BVI) ügyfél-átvilágítási folyamatát a BVI-nek megfelelően és a törvényeknek 

megfelelően. 

A BXN-ek szigorúan a BlackFort platformon belüli használatra szolgálnak, és nem semmilyen 

értékkel vagy felhasználással nem rendelkeznek azon kívül. BlackFort Inc (BVI) és BlackFort 

Tech Estonia nem nyújtanak és nem is nyújtanak semmilyen garanciát, előrejelzést, 

becsléseket, illetve nem biztosítanak semmilyen nyereséget, jövedelmet vagy nyereséget a 

BlackFort Tech Estonia termékeiből vagy szolgáltatásaiból. A tokenértékesítésben 

résztvevőknek gondosan mérlegelni kell az összes rendelkezésre álló információt és a 

lehetséges kockázatokat, mielőtt részt venne a a tokenértékesítésben vagy a BlackFort 

termékeinek vagy szolgáltatásainak igénybe venné. 

A BlackFort Inc (BVI) fenntartja a jogot a módosításokra és változtatásokra értesítés nélkül. 

Ilyen esetben kizárólag a jelen Whitepaper legfrissebb verziója, amelyet a 

https://blackfort.exchange oldalon található, tekinthető érvényesnek, míg minden régebbi 

változatai érvénytelennek tekintendők. BlackFort Inc (BVI) nem köteles erről értesítést 

küldeni. 

A BlackFort Inc (BVI) nem tehető felelőssé semmilyen veszteségért, károkért vagy 

károkozásért, amelyek a jelen tokenértékesítésben való részvételből erednek. A BXN nem 

használható semmilyen spekulatív, befektetési vagy pénzügyi célra. Ez a fehér könyv nem 

reprodukálható, nem terjeszthető tovább, és nem tehető közzé a jelen felelősségvállalási 

szakasz feltüntetése nélkül. Sokszorosítás esetén, terjesztése vagy közzététele esetén a jelen 

dokumentumot a jelen jogi nyilatkozat nélkül, ez a fehér könyv és az itt bemutatott összes 

információ érvénytelennek minősülnek. 

A BlackFort (BVI) nem vállal semmilyen (kifejezett vagy hallgatólagos) garanciát a 

következőkre: a csoport által kibocsátani javasolt BXN-ek tekintetében, beleértve bármely: 

garanciát arra, hogy a BXN-t ki fogják bocsátani, (ii) jótállást az eladhatóságra; (iii) 



meghatározott célra való alkalmassági garancia; (iv) jogcímszavatossági garancia; vagy (v) 

harmadik személy szellemi tulajdonjogainak megsértésére vonatkozó szavatosságot akár a 

törvény erejénél fogva, akár az üzletmenetből, akár a joggyakorlatból eredően, akár a 

joggyakorlatból eredő teljesítésből, kereskedelmi szokásból vagy más módon, kivéve, ha azt 

a következők kifejezetten meghatározzák a vállalat és a BXN bármely vásárlója között 

írásban. Ez egy feltétel hogy Ön megkapja és megtartsa ezt a fehér könyvet, hogy szavatolja 

a csoport, annak vezetői és tisztségviselői számára, hogy nem támaszkodott semmilyen a 

csoport vagy a csoport nevében eljáró bármely más személy által vállalt garanciára. A  címen 

BXN megvásárlását saját felelősségére teszi. 

Az alkalmazandó törvények, rendeletek és a szabályok, a BlackFort és annak leányvállalatai, 

valamint azok tisztviselői, alkalmazottai vagy ügynökei a weboldal és a BlackFort tokenek 

vonatkozásában nem vállalnak felelősséget bármilyen jellegű kárért, beleértve, de nem 

kizárólagosan, a közvetlen, következményes, véletlenszerű, különleges vagy közvetett 

károkért (beleértve, az elmaradt nyereség, bevételkiesés vagy harmadik fél által okozott 

veszteség, függetlenül attól, hogyelőre látható vagy más módon, a kereskedési veszteségek 

vagy károk, amelyek a használatból vagy a weboldal és a BlackFort Tokenek használatának 

elvesztéséből) állnak. 

A kétségek elkerülése végett a BlackFort Inc (BVI) kifejezetten kizár minden felelősséget 

bármilyen közvetlen vagy következményes veszteségért vagy kárért amelyek közvetlenül 

vagy közvetve a következőkből erednek: (i) bármely, a BlackFortFortra támaszkodó (ii) 

bármilyen hiba, kihagyás vagy a jelen dokumentumban szereplő információra való 

támaszkodás; (iii) bármilyen hiba, kihagyás vagy az ilyen információkban lévő bármely 

pontatlanságért; (iii) az ezekből eredő bármely cselekményért; vagy (iv) a weboldalon 

keresztül elérhető termékek használatából vagy beszerzéséből. 

A tokenértékesítés résztvevői tudomásul veszik és elfogadják, hogy ők nem BXN-t nem 

befektetési, spekulációs vagy egyéb pénzügyi céllal vásárolnak. A fehér könyvben szereplő 

egyes kijelentések jövőre vonatkozó kijelentéseket tartalmaznak, kijelentéseket, amelyek a 

BlackFort Tech Estonia jelenlegi nézeteit tükrözik a végrehajtási ütemtervvel, a pénzügyi 

teljesítménnyel, az üzleti stratégiával kapcsolatban, és a jövőbeli terveket illetően, mind a 

BlackFort Tech Estonia, mind az ágazatokra és iparágakra vonatkozóan, amelyekben a 

BlackFort Tech Estonia tevékenykedik. 

A "várható", "tervez", "hisz" szavakat tartalmazó kijelentések, és hasonló kijelentések jövőre 

vonatkozó vagy előretekintő jellegűek. Minden jövőre vonatkozó kijelentés olyan 

kérdésekkel foglalkozik, amelyek kockázatokat és bizonytalanságokat tartalmaznak. Ennek 

megfelelően vannak vagy lesznek olyan fontos tényezők, amelyek miatt a BlackFort Tech 

Estonia tényleges eredményei jelentősen eltérhetnek az említettektől a nyilatkozatokban 

feltüntetettektől. Ezek a tényezők többek között a következők a feltételeknek a "Kockázatok" 

című részében leírtakra, amelyeket a a jelen Kockázati Nyilatkozattal és egyéb figyelmeztető 

Feltételekben foglalt figyelmeztető nyilatkozatokkal együtt. A jelen dokumentumban 

szereplő bármely jövőre vonatkozó kijelentés a BlackFort Inc. (BVI) & BlackFort Tech Estonia 

jelenlegi nézeteit tükrözik a jövőbeli eseményekkel kapcsolatban, és az említett és egyéb 

kockázatok, bizonytalanságok és feltételezések függvénye a BlackFort Inc (BVI) & BlackFort 



Tech Estonia működésével, eredményeivel kapcsolatban. A működési eredményei és 

növekedési stratégiája. Ezek a jövőre vonatkozó kijelentések csak a jelen fehér könyv 

időpontjában érvényesek. A leendő résztvevők a tokenértékesítésben résztvevőknek külön 

figyelembe kell venniük a Feltételek a vásárlás előtt a tényleges eredmények eltérését 

okozhatják, döntés előtt. A jelen Whitepaperben szereplő egyetlen kijelentés sem tekinthető 

nyereség-előrejelzésnek, és a jelen Whitepaperben szereplő egyetlen állítás sem 

értelmezhető úgy, hogy a BlackFort Inc (BVI) & BlackFort Tech Estonia bevétele a folyó vagy 

jövőbeni években olyanok lesznek, mint amilyeneket ez a fehér könyv sugallhat. 

 

8.2 Kockázati nyilatkozat: 

A vásárlói, jogi és szabályozási, piaci és működési kockázatokat az alábbiakban ismertetjük a 

jogi nyilatkozatban. Ezeket a kockázatokat a BXN megvásárlása előtt érdemes 

tanulmányozni, valamint független pénzügyi és adótanácsadást kérni. 
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