
Passzív jövedelem kriptopénz-befektetéssel 

by @Kingscrown 

Kézikönyv, melyben lépésről-lépésre végigvezetünk, hogyan tudsz passzív 

jövedelemre szert tenni kriptopénzek befektetésével, technikai tudás nélkül! 

 

 



1. Jogi nyilatkozat 

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás, közlés és megosztás 

jogát is. 

Ez a könyv nem tekinthető semmilyen módon jogi, üzleti, banki vagy pénzügyi 

tanácsadásnak. Minden Olvasónak ajánljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot kompetens 

szakértővel a jogi, üzleti, banki és pénzügyi területről. 

Jelen könyv kizárólag ismeretterjesztési célokat szolgál. Miközben a Szerző igyekezett a 

lehető leggondosabban eljárni az itt leírtak valóságtartalmának ellenőrzése során, a Szerző 

nem vállal garanciát azok mindenkori igazolt bizonyosságára, az internetes világ gyorsan 

változó természetéből adódóan. 

A kiadványban szereplő információk ellenőrizhető adatok alapján kerültek megállapításra, 

azonban a Szerző nem vállal felelősséget az esetleges hibák, egyéni mulasztások, illetve a 

téves értelmezésből eredő károk esetén. 

Minden hasonlóság egyének vagy szervezetek tekintetében kizárólag a véletlen műve. 

Gyakorlati kézikönyvként, mint az életben oly sok dolog, ez sem garantálja a bevételt. Az 

Olvasónak a saját felelőssége, hogy meghozza a saját ítéletét az egyéni körülményei alapján, 

és ennek megfelelően cselekedjen. 

  



2. Bevezető 
 

A könyv tartalma nem tekinthető jogi vagy pénzügyi tanácsadásnak. Olvasóként el kell 

végezned a saját kutatómunkád a területtel kapcsolatban, és meghoznod a saját ítéletedet a 

témában, vagy vedd fel a kapcsolatot egy szakértővel, mielőtt bármilyen befektetési döntést 

hozol. 

A Szerzőről és munkásságáról a saját blogján a https://fuk.io címen tudhatsz meg többet. 

Ebben a könyvben nem lesz szó arról, hogy: 

 hogyan csinálj pénzt referral, ajánlói rendszerrel 

 hogyan futtass PoS algoritmusú kriptopénzeket, hogyan installálj masternode-okat 

 hogyan használj kaszinókat és online fogadóirodákat 

 hogyan fektess be ICO-ba 

Ebben a könyvben nem fogjuk megtanítani neked, hogy hogyan vásárold meg az első 

bitcoinodat, ethereumod vagy egyéb kriptopénzed, de megmutatjuk, hogyan tehetsz szert 

passzív jövedelemre néhány befektetéssel, anélkül, hogy technikai tudásra lenne szükséged 

ehhez. Ez a könyv kezdőbarát, de az alapvető tudnivalókkal tisztában kell lenned, hogy 

hogyan vásárolj illetve adj el bitcoint, valamint, hogy hogyan használd a tőzsdéket. Ami ezen 

kívül kell, azt mi elmondjuk. Cserébe megköszönjük, ha az ekönyvben található referral 

linkeket használod a regisztrációdhoz. 

Tehát ha nem tudod, hogyan kezdd el a bitcoin vásárlást, nézz utána online vagy kérdezd 

meg egy barátod. Ha viszont már rendelkezel kriptopénzekkel, itt megtudod, hogy kezdheted 

el "dolgoztatni" azokat. Arra az esetre, ha még nem vásároltál kriptopénzt, egy gyors 

összefoglaló: 

Ethereum – regisztrálj egy accountot a myetherwallet.com oldalon. 

Bitcoin – installáld az Electrum vagy a Bitcoin Wallet programot 

Vegyél bitcoint Bitcoin ATM-ből, a CoinAtmRadar oldalon megtalálhatod a hozzád 

legközelebb esőt. Nem kell hozzá személyazonosítás, viszont – értelemszerűen – 

személyesen oda kell menned. 

Brókerek, amelyek elfogadják a FIAT pénzeket, és ahol kriptopénzeket vásárolhatsz: 

BitBay, CoinMama, Changelly 

 

Ha ezek után is érdekelnek a könyvben leírt, 100 %-ban legális módszerek, kellemes olvasást 

kívánunk! 

 

https://fuk.io/
https://coinatmradar.com/
https://fuk.io/bitbay
https://fuk.io/coinmama
https://fuk.io/changelly


3. Tőzsdecoinok 
 

A nagy hájp esetén mi a legjobb módszer, hogy pénzt keressünk? Befektetni azokba a 

cégekbe, amelyek a hájpot gerjesztik. Mindannyian tudjuk, hogy az aranyláz idején is azok 

keresték a legtöbbet, akik az ásókat árusították. Ezekbe a cégekbe fektetünk be, amelyek a 

kripto-aranyláz ásókereskedői, azaz a tőzsdékbe. Mindenhol hasonló lépései vannak a 

folyamatnak. Regisztrálsz, beutalod a pénzt, átváltod a tőzsde saját coinjára, majd vársz. Szó 

lesz róla, hol szükséges az azonosítás vagy egyéb „trükkös” dolog, de nem írjuk le mindenhol 

ugyanazokat a lépéseket, mert unalmas, és szükségtelenül foglalják a helyet. 

@BiBox 

Kínai tőzsdeként előkelő helyet foglal el a top10-ben kereskedési volumen alapján. Emellett 

gyors, és érdekes a natív tokenjének a felhasználási koncepciója. Ez a tőzsde biztosítja a 

legtöbb módot a coinjaid többszörözésére, így ezzel fogunk kezdeni. 

Regisztrálj a BiBox-ra, KYC/AML nem szükséges 

Vásárolj BIX tokent 

Kössél le („freeze”) 500, vagy 500-zal osztható mennyiségben BIX tokent. Ezt az Account 

szekcióban, a Rewards menüpont alatt teheted meg. 

Eredmény: a tőzsde a heti kereskedési jutalék 30%-át kiosztja a BIX tulajdonosok között, a 

tartott mennyiség arányában, hetente egyszer. Emellett a tőzsde a jutalékokból befolyt 

tokenek egy részét elégeti, így csökkentve a supply-t, és növelve az árat. 

Bónusz 1: Menj a „Voting” szekcióba és nézd meg, melyik coin ösztönöz arra, hogy rá 

szavazz. Az ösztönzés itt azt jelenti, hogy a szavazatért cserébe kapsz az adott coinból, azaz 

megvásárolja a szavazatodat. 

Bónusz 2: Menj a „Cunbi Bao” szekcióba, és ott le tudsz „fagyasztani”, azaz lekötni bizonyos 

tokeneket garantált hozamért cserébe (amennyiben a tőzsde nem megy csődbe). 

 

 @KuCoin 

Egy másik kínai tőzsde, rengeteg különböző NEO/ETH kereskedési párral. 

Regisztrálj a KuCoin-ra, KYC/AML nem szükséges, csak ha nagyobb mennyiségű pénzt 

szeretnél mozgatni 

Vásárolj KCS tokent, legalább 6 db-ot 

Semmi mást nem kell tenned 

https://fuk.io/bibox
https://fuk.io/kucoin
https://fuk.io/bibox
https://fuk.io/kucoin


Eredmény: a legalább 6 KCS-sel rendelkező felhasználók között a tőzsde a tartott mennyiség 

arányában kiosztja a kereskedési jutalékból származó bevétele 50 %-át, mégpedig úgy, hogy 

abból KCS-t vásárol, és azt adja oda. Naponta fizet. 

 

 @Huobi 

A kínai kriptó-tiltás előtt ez volt a világ legnagyobb kriptotőzsdéje. 

Regisztrálj a Huobi-ra 

Vásárolj HT tokeneket 

Semmi mást nem kell tenned 

Eredmény: időről időre felvásárolják a tokeneket, így magasan tartva az árat, emellett az új 

jegyzésű coinokból airdrop formájában kapnak a token-tulajdonosok. 

 

 @CryptoBridge/OpenLedger 

A Bitsharesre épülő, részben decentralizált tőzsde. Szükséged lesz némi (szó szerint 1-2) BTS 

tokenre a platform jutalékának a megfizetésére, hogy az összes típusú coinnal rendelkező 

platformot használhasd. BTS-t tudsz vásárolni pl. a Binance tőzsdén. 

Regisztrálj az OpenLedger-re, KYC/AML nem szükséges, decentralizált helyek 

Utalj be egy kis BTS-t 

Vásárolj OBITS és ICOO tokeneket 

Ugyanezekkel az adatokkal lépj be a CryptoBridge oldalra 

Vásárolj BCO tokent 

A „Dashboard” szekcióban válaszd ki a BridgeCoin staking opciót, majd kösd le (Lock) a 

coinjaidat a bónuszokért. 

Az OBITS/ICOO a havi kereskedelmi jutalékokat az OBITS/USD páron fizeti, a BCO az összes 

nagy volumenben kereskedett coinból fizet. 

Figyelmeztetés: a tárca program a saját tőzsdéd (mivel decentralizált), ne veszítsd el a 

jelszavaid és a helyreállító fájlokat! 

 

https://fuk.io/huobi
https://fuk.io/binance
https://fuk.io/openledger
https://fuk.io/huobi
https://fuk.io/openledger


@COSS 

Fél-decentralizált tőzsde, amely egy nagyobb kriptós szolgáltató-konzorcium része. Saját 

natív tokennel rendelkezik, amely tulajdonosai részesülnek a tőzsde jutalékainak hasznából. 

Regisztrálj a COSS-ra, KYC/AML egyelőre nem szükséges 

Vásárolj COS tokent, és tartsd a tőzsdén 

Semmi mást nem kell tenned 

Eredmény: a tőzsdén kereskedett összes coinból és tokenből (illetve az azokból a kereskedés 

során levont jutalékokból) kapsz a tartott COS arányában, naponta. Ezt az FSA Wallet (fee 

split allocation) szekcióban tudod megnézni. 

Ne utald ki onnan a coinokat, amíg legalább 10 usd-nyi össze nem gyűlik, ugyanis az 

Ethereum láncon végrehajtott tranzakció GAS költséggel jár. 

 

@BitMax 

Regisztrálj a BitMax-ra, KYC/AML nem szükséges 

Vásárolj BTMX tokent 

A Balances menüpontban kattints a „Lock up” gombra 

Eredmény: a tőzsde naponta kifizeti a jutalék-bevételeinek egy részét a BTMX tulajoknak, 

USDT tokenben. Ha USDT/PAX páron is kereskedsz (mindkettő dollár-alapú stablecoin), akkor 

még többet kapsz. 

 

@IDEX (bónusz) 

Egy decentralizált tőzsde, amelyen Ethereum-tokenekkel kereskedhetsz, és amely nem 

régóta, de szintén jutalék-megosztást biztosít a tokentulajdonosainak. Ehhez egy kis munka 

is kell, szóval bónuszként került a listába. 

Az IDEX oldalon vásárolj legalább 10000 IDEX tokent. 

Ebben a nagyon kezdőbarát videóban segítséget találsz az installáláshoz: 

https://youtu.be/JSl1YyD1zEc 

http://fuk.io/coss
https://fuk.io/bitmax
https://idex.market/
https://youtu.be/JSl1YyD1zEc
http://fuk.io/coss
https://fuk.io/bitmax


Regisztrálj a DigitalOcean oldalon, 2-3 hónap node-futtatás után, mikor eléred a 25 dollárnyi 

kifizetést, ajándék 100 dollárt is kapsz. 

Eredmény: minden hónapban részesedést kapsz az IDEX bevételeiből. Az előző, AURA nevű 

tokenjük mostantól szintén IDEX néven fut. 

 

4. Többszöröződő coinok 
 

Létezik néhány token/coin, amelyik többszöröződik, illetve más tokeneket, coinokat generál 

egyszerűen azért, mert tartod őket. Nem szerverek beállításáról van szó, csak megveszed, és 

elkezd növekedni a mennyiség. Nem Masternode coinok, amelyekhez technikai tudás, vagy 

PoS coinok, amelyekhez wallet installálás kell, vagy egyéb „bonyolult” dolgok. Arról beszélek, 

hogy megveszed, és utána elkezd növekedni a mennyiség. 

@NEO 

Vásárolj NEO-t a Binance tőzsdén és tartsd ott, vagy utald ki saját walletbe. GAS-t fog 

generálni neked, amelyet aztán a tőzsdén eladhatsz. Ha a saját walletjében tartod, minden 

másodpercben centeket generál, ha a tőzsdén, akkor általában havonta utalják el neked. A 

Kucoin naponta utal. 

@NPXS 

Vásárolj NPXS tokent a Binance tőzsdén, és tartsd ott, vagy utald ki MyEtherWallet tárcába. 

A tárcádba minden nap utalnak centeket belőle, a tőzsde havonta utalja. 

@VET 

Vásárolj VeChain, VET coint a Binance tőzsdén 

Töltsd le a telefonodra a VeChainThor walletet (desktopra sajnos még nem elérhető) 

Küldd át a coinokat oda. 

Minden percben, az általad tartott mennyiségtől függően VTHO tokent generál, amelyet akár 

azonnal eladhatsz az LBank tőzsdén. Ha a Binance tőzsdén tartod a coinokat, ott is 

megkapod a VTHO-t, viszont mivel ott nem kereskedhető, mindenképpen szükséged lesz az 

LBank tőzsdére is. 

@PHX 

Vásárolj PHX tokent a Binance vagy a KuCoin tőzsdén 

Regisztrálj a https://redpulse.com webes walleten egy tárcát, ehhez telefonszámra lesz 

szükséged 

Küldd át oda a coinokat, majd a „Deposit” szekcióban engedélyezd a „Fire up” opciót. Ezután 

stake-eled a coinokat, egészen addig, míg nem kattintasz a „Fire down” gombra. 

https://m.do.co/c/eb8fa826091b
https://fuk.io/binance
https://fuk.io/binance
https://fuk.io/binance
https://fuk.io/binance
https://fuk.io/binance
https://fuk.io/binance
https://fuk.io/lbank
https://fuk.io/binance
https://fuk.io/binance
https://fuk.io/kucoin
https://redpulse.com/


@ONT 

Vásárolj ONT coint a Binance tőzsdén, és tartsd ott 

A tőzsde minden hónapban jóváírja a számládon az ONT által termelt ONG-t (ontology gas) 

Van letölthető wallet is, ha abban tartod, minden nap jóváírják. 

@MITH 

Vásárolj MITH tokent a Binance tőzsdén 

Mobil eszközre (Android vagy iOs) installáld a PiePie appot 

Regisztrálj a https://vault.tech/ oldalon 

Kösd össze a Vault és a PiePie regisztrációt 

Eredmény: a Vault-ba küldött MITH tokenek újabb tokeneket generálnak. Emellett ha 

posztolsz a PiePie appban (ez egy Ázsiában népszerű, Instagram-szerű alkalmazás), szintén 

MITH jutalomban részesülsz. 

 

5. Bitcoint fizető weboldalak 

 

Vannak weboldalak, főleg tőzsdék és kaszinók, amelyek a náluk tárolt bitcoinért cserébe éves 

X % kamatot fizetnek. Tartsd észben, hogy ebben az esetben viszont nem te rendelkezel a 

privát kulccsal, ha a cég becsődöl, elveszted a coinjaidat. Az itt felsorolt oldalak évek óta 

megbízhatóan működnek, és fizetik a kamatokat. 

FreeBitcoIN: bitcoin-faucet (óránként kérhetsz ingyen satoshikat), és számos játék érhető el 

az oldalon. Évente 5 % kamatot fizetnek, ha bitcoint tartasz náluk. 4 éve működik, 

megbízhatónak számít. 

Cointiply: az előzőhöz hasonló oldal, faucet és játékok érhetők el, ez is 5 %-ot fizet. Több, 

mint egy éve fizet rendesen. 

BiBox: a tőzsdecoinok részben már szerepelt ez a tőzsde. Viszont az itt tárolt coinjaidat a 

tőkeáttételes kereskedést végzők számára hitelként felajánlhatod. Biztosítási lehetőségük is 

arra az esetre, ha a hitelfelvevő nem fizetné vissza neked a tartozását. 

BTCPop: tőzsde és hitelező-platform számos lekötési lehetőséggel. Két éve működik 

rendesen. 

 

6. Kiszállás, profit realizálás 
 

https://fuk.io/binance
https://fuk.io/binance
https://fuk.io/binance
https://vault.tech/
https://fuk.io/double
https://fuk.io/tiply
https://bibox24.com/
https://fuk.io/btcpop


A könyv jelen verziójának a végére értünk. Ahogy láthatod, mindegyik metódus kezdő-barát, 

és még ha régi motoros is vagy a kriptovilágban, néhányat esetleg nem ismertél. Nem 

szükséges a kereskedői ismeret, számítógépes ismerte, programozási tudás. Csak egyszerű 

befektetés, és aztán a várakozás a megtérülésre. Tartsd észben, hogy minden befektetés 

magában hordozza a 100 %-os veszteség lehetőségét. A tőzsdére beküldött coinok a 

kiutalásig az ő kezelésükben vannak, te pedig egy ígéretet kapsz, hogy visszafizetik neked. 

Szóval soha ne tarts többet tőzsdén, mint amennyivel kereskedni (illetve a mi esetünkben 

befektetni) akarsz, és amikor profitot érsz el, utald ki magadnak. Jobb néhány lehetőséget 

kihagyni, mint mindent elveszíteni egy esetleges tőzsdehack vagy exit-scam során. A könyv 

megírásának időpontjában mindegyik coin és mindegyik tőzsde biztonságosnak tekinthető, 

de ez a helyzet hetek, napok, vagy akár órák alatt is megváltozhat. 

Ha tetszett, amit ebben az ismertetőben olvastál, iratkozz fel a Financial Underground 

Kingdom oldal hírlevelére, a Discord-szerverünkre és a többi közösségi médiás csatornánkra! 

 

https://fuk.io/
https://fuk.io/
https://discord.gg/E6zyAw

