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SIKERES DIGITÁLIS VÁLLALKOZÓKAT ÉPÍTÜNK

A digitális forradalom és a technológiai fejlődés eredményeképpen

a következő 15 évben az emberek több mint fele el fogja veszíteni az állását! 

A mai korunk legsikeresebb startupjai azok, amelyek a technológia által 

közvetlen kapcsolatot építenek ki a felhasználók és a termék vagy 

szolgáltatás között

AZ EGYEDÜLI MEGOLDÁS, HA MEGTANULUNK ONLINE ESZKÖZÖKKEL PÉNZT CSINÁLNI!

100 MRD dollar 
cég érték

3000 MRD dollár 
piaci kapitalizáció

900 MRD dollár 
cég érték

80 MRD dollár 
cég érték

* A feltüntetett számadatok 2021-es piackutatások eredményei
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MEKKORA A
NOVALUS PRIME
PIACI POTENCIÁLJA?

Nem akarunk univerzálisak lenni. Nem akarunk mindent megoldani. A világ leggyorsabban 

növekvő iparágára építünk egyedülálló megoldást és kereskedelmi platformot. Ebben viszont a 

legjobbak kívánunk lenni. 
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Bár jelenleg még a nemzetközi devizapiac, a forex a legnagyobb forgalmú platform, a 

robbanásszerű digitális forradalom elérte a pénzpiacokat is, és a kriptovaluták térnyerése egyre 

nagyobb ütemben nő.

A kripto tőzsdék napi szintű kereskedési számainak növekedése messze meghaladják azt a 

növekedést amit a forex produkál! Az elemzők szerint ez a tendencia exponenciálisan fog 

növekedni a következő években!

* A feltüntetett számadatok 2021-es piackutatások eredményei

KRIPTOVALUTA PIAC
3000 MRD DOLLÁR

KRIPTOVALUTA KERESKEDELEM
150 MRD DOLLÁR NAPI FORGALOM
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KRIPTOVALUTA 
TŐZSDÉK

A kriptovaluta kereskedelem több milliárd dolláros óránkénti forgalmát kripto tőzsdék bonyolítják.

A fiat valuta kereskedelemmel ellentétben a kriptovaluták egyik sajátossága, hogy minden 

tranzakciójuk  blokkláncokon keresztül történik, melyek a kriptovaluták biztonságos és 

hamisíthatatlan nyilvántartását, tranzaktálását és tárolását  biztosítják, egyfajta nyilvános 

digitális főkönyvi kivonatként szolgálva.

A kriptotőzsdék két nagy csoportra oszthatóak, a centralizált (CEX) és a decentralizált tőzsdékre 

(DEX). 

A centralizált tőzsdéket vállalatok és egyéb szervezetek működtetik. A kereskedésre szánt 

kriptovalutát, az adott társaság számláira kell beutalni és tárolni, tehát mint letétkezelő (custody) 

járnak el. A platform működtetése és a pénzeszközök fölött teljes kontrollal bírnak, az ezzel 

kapcsolatos döntéseket kizárólag ők hozzák meg. 

Ezzel szemben a decentralizált tőzsdéket okosszerződések (smart contractok) kezelik, ezáltal a 

felhasználók teljes mértékben tisztában lehetnek a működés feltételeivel. Felhasználói adatokat, 

pénzeszközöket nem tárolnak, a platform mindössze a kereskedést műveleteket menedzseli, 

segíti elő. 
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A KRIPTO
TŐZSDÉK

A  kereskedők két nagy kihívással kell hogy szembenézzenek, melyekre eddig még nem született 

hatékony megoldás.

Ezek a kihívások a különböző blokkláncokon futó tőzsdék közötti rendkívül bonyolult és költséges 

átjárás.

Az eltérő blokkláncokat használó kereskedelmi platformok közötti pénzügyi tranzaktáláshoz 

szakmai ismeretek és rutin szükségeltetik, éppen ezért nem tömegek által használatosak még 

ezek a platformok, de ez a jövőben biztosan változni fog.

A rutinos kereskedők, némileg le tudják egyszerűsíteni a különböző tőzsdék közti átjárást, mégis 

ezen folyamatok magas költségei alól ők sem mentesülhetnek. 

Egy ethereum láncon futó tőzsdéről indított, egy másik, például binance smart chaint használó 

platformra irányuló pénzügyi tranzakció költségei rendkívül magasak. Mivel a két blokklánc nem 

képes a közvetlen kommunikációra és egymás közti tranzaktálásra, ezért mindkét blokkláncon 

külön-külön el kell végezni különböző tranzakciós műveleteket, melyek mindegyikéhez az adott 

blokkláncon meg kell fizessük a rendszerhasználati díjakat, melyek a legtöbb esetben rendkívül 

költségesek.

Társaságunk komoly referenciákkal rendelkező és nemzetközileg elismert blokkláncfejlesztő 

csapata, egy olyan megoldást dolgozott ki, mely a kriptovaluta kereskedelmet rövid időn belül 

forradalmasítani fogja azáltal, hogy a fenti problémákra nyújt hatékony megoldást kifejezetten a 

kereskedők számára!
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MULTI-MILLIÁRD  DOLLÁROS
PROBLÉMÁJÁRA NYÚJTUNK
MEGOLDÁST!
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MOSAIC 
BLOKKLÁNC

A társaság saját fejlesztésű blokklánca, a mosaic hivatott megoldani ezt a multi-milliárd dolláros 

problémát, melyre ezidáig senkinek sem volt hatékony megoldása.

Egyfajta univerzális, blokkláncok közti átjáróként fog szolgálni, mely a kezdetektől képes lesz a 

legelterjettebb 

Blokkláncok közti átjárást biztosítani, ugyanakkor nyílt forráskodú blokkláncként alkalmas lesz arra 

is, hogy más fejlesztők is fejlesszenek rá további innovatív megoldásokat.

A bonyolult és rendkívül költséges megoldásokat tudják leváltani a kereskedők gyors, kényelmes 

és olcsó  megoldásra 

A mosaic blokklánccal. 

A kriptovaluták világához, kiváltképpen a kripto kereskedelem világához eddig egy nagyon szűk 

réteg jutott hozzá, amit a mosaic blokklánc meg fog változtatni!

A mosaic nem csupán a kripto kereskedők számára fog megoldást nyújtani, de tömegek 

számára teszi elérhetővé ezt a világot, hiszen könnyen kezelhető, felhasználóbarát és olcsó 

eszközt fog adni a felhasználók kezébe.

Egy ilyen szintű kihívás megoldására képes innovatív blokklánc a szakértők egybehangzó 

véleménye szerint sok millió felhasználót fog vonzani majd, ezáltal rendkívüli értékkel bírhat a 

jövőben!
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CENTRALIZÁLT ÉS 
DECENTRALIZÁLT
BLOKKLÁNCOK

Blokkláncok között megkülönböztetünk centralizáltakat és decentralizáltakat. 

A centralizált blokkláncokat egy központosított rendszeren keresztül 100%-osan kontrollálják, 

irányítják és szükség esetén képesek elérhetetlenné tenni annak megalkotói. A  decentralizált 

blokkláncok pontosan ennek ellentétes elve szerint működnek, tehát a blokkláncot egy 

megosztott működési elv szerint irányítják az azt használók, egyetlen önálló entitásnak sincs 

jogosultsága konrollt gyakorloni felette, ezáltal leállítani sem képes azt.

Bár a centralizált rendszereknek kétség kívül vannak bizonyos előnyei, mégis a világ kripto 

közösségei egyértelműen a decentralizált platformokat preferálják és egyre növekvő számban 

költöznek át a centralizált platformokról a decentralizáltakra. A decentralizált rendszerek éppen 

ezért várhatóan rendkívüli módon felértékelődnek a közel jövőben.

A mosaic blokklánc ezt a trendet figyelembe véve decentralizált rendszerben épül fel, hiszen egy 

kripto kereskedések optimalizálására specializálódott platformnak 100%-os transzparenciával kell 

bírnia, bárki számára átláthatónak kell lennie hogy abban teljeskörűen meg tudjanak bízni a 

felhasználói. Ezt viszont kizárólag decentralizált rendszerrel lehet elérni.
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PROOF OF WORK
VAGY

PROOF OF STAKE?

Minden rendszernek szüksége van egy maghatározott infrastruktúrára, ami biztosítja az adatok, 

értékek és információk biztonságos cseréjét és tárolását.

A blokklánctechnológiában két fő konszenzus fajtát különböztetünk meg :

1. Proof of work (pow)

2. Proof of stake (pos)

A „pow” konszenzus szerint működő blokkláncokon a bányászok feldolgozzák a függőben lévő 

tranzakciókat, amiért cserébe az adott blokklánc saját coinjában kapják meg a jutalmat. Az a 

bányász kapja a jutalmat, aki elsőként képes előállítani egy érvényes blokkot. Bár ez a konszenzus 

nagyon biztonságossá teszi a blokkláncot, ez a skálázhatóság rovására megy, ami nagyon lassú 

és drága tranzakciókat eredményez.

A „pos” konszenzus nem igényel nagy számítási kapacitást a hálózat biztosításához. A „pos” azt 

jelenti, hogy aki úgy dönt, az adott blokklánc saját coinjának egy meghatározott mennyiségét 

letétbe helyezve, a hálózat validátorává válik. A validátorok egy szoftvert futtatnak, amelyek 

konfirmálják és validálják a tranzakciókat, illetve véletlenszerű kiválasztás esetén új blokkokat is 

létrehoznak. Az újonnan forgalomba kerülő coinok és a rendszerhasználati díjakból befolyó coinok 

a validátorok között kerülnek szétosztásra. 
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MOSAIC
VALIDÁTOROK

A mosaic blokklánc „pos” konszenzus alapján fog működni, ahhoz pedig hogy elérje a  

decentralizált státuszt, validátorokra van szüksége, akik letétbe helyeznek bizonyos mennyiségű 

coint és futtatják a validátor nodjaikat.

Minél több validátor van minél jobban szétszórva egymástól geológiailag is távol, a rendszer 

annál decentralizáltabb, annál megbízhatóbb.

A mosaic blokklánc validátorai, a társaság  előre konfigurált gépeit fogják megkapni, melyek a 

beüzemelésüket követően, folyamatosan részesülnek majd az újonnan forgalomba kerülő mosaic 

coinokból.

A mosaic blokkláncon két fajta validátor státuszt különböztetünk meg.

Az egyik „pos” konszenzus alapján fog működni a másik „dpos”, azaz delegated proof of stake 

konszenzus alapján.

Mit jelent a delegated proof of stake konszenzus?

A „pos” konszenzus alapján a rendszerhasználati díjakból befolyó jutalmakat a rendszer az 

alapján osztja szét a validátorok között, hogy ki mennyi coint helyezett el letétbe.

A „dpos” konszenzus lehetővé teszi az ilyen típusú validátoroknak, hogy saját letétbe helyezett 

coinjaik mellé befogadják más, nem validátor státuszú felhasználók letétjeit is.

Ezáltal megnövekszik a kontraktban letétbe helyezett coinok száma, így nagyobb arányban 

részesülhetnek a szétosztott rendszerhasználati díjakból.

Ez előnyös a „dpos” típusú validátoroknak, hiszen a megnövekedett mennyiségű díjak egy részét 

megtarthatják, a növekmény másik részét pedig azoknak osztják vissza, akik egy előre 

meghirdetett kondícióért cserébe náluk helyeztek coinokat letétbe.
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A MOSAIC COIN

Egy nagy felhasználószámú, értékes kriptovalutát tudni a portfóliónkban mindig jó üzleti döntés, 
viszont a legnagyobb profitot azzal lehet realizálni, ha még ideje korán felismerjük az adott coin 
mögötti projectben rejlő lehetőségeket és még token formájában kezdjük el beépíteni azt 
portfóliónkba. 

Hogyan tehetünk szert mosaic coinra?

Mosaic coinok kétféle képpen születhetnek. 

1. Társaságunk még a mosaic blokklánc indulását megelőzően lehetővé teszi mosaic 
pre-tokenek megszerzését, erre jogosító üzleti csomagok megszerzése által. Létrehoztunk 
6 külön álló pre-token pool-t, melyek mindegyikét egy smart contract meghatározott 
darabszámú pre-tokennel tölt fel minden vasárnap éjfélkor (CET). A meghatározott 
darabszámú pre-tokeneket a smart contract pontosan annyi részre osztja  fel, ahányan 
üzleti csomagjuknak köszönhetően  jogosultak az adott pool-ból részesedni. Mindegyik 
pool-ban meghatározott üzleti csomaggal lehet részesedést szerezni. Aki egyszer szerzett 
bármely pool-ban részesedést, attól a pillanattól minden vasárnap éjfélkor részesedik az 
adott pool-ba történő pre-token kiosztásból egészen addig, amíg a mosaic blokklánc 
élesítésre nem kerül. Ekkor az addig  megszerzett pre-tokeneket a társaság mindenkinek 
1/1 arányban átváltja mosaic coinokra.

1. Azok a partnerek akik validátor státuszra jogosító üzleti csomagot szereznek, nem csupán 
a pre-tokenek átváltásából juthatnak mosaic coinhoz, hanem validátor státuszuknál 
fogva, a blokklánc üzemeltetéséért és validálásáért cserébe,   a  mosaic blokklánc 
rendszerhasználati díjaiból befolyó jutalmakból folyamatosan részesednek majd az 
újonnan forgalomba kerülő mosaic coinok formájában. 
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A szakemberek véleménye szerint a mosaic 
blokklánc a kriptovilág oly mértékű problémájára fog 
megoldást nyújtani.

Ami várhatóan felhasználók millióit fogja vonzani, 
ami pedig a mosaic érmék árát akár a top kripto 
érmék közé emelheti.
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MOSAIC PRE-
TOKEN POOLOK
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Az alábbi táblázat azt mutatja meg, hogy a különböző poolokba mennyi pre-tokent helyez el a 

smart contract minden vasárnap éjfélkor, továbbá azt hogy mely üzleti csomagok jogosítanak 

fel „pos” vagy „dpos” validátori státuszra és mindezek milyen összegtől érhetők el tether-ben 

(usdt) kifejezve.

A NOVALUSPRIME-BAN ELÉRHETŐ ÜZLETI CSOMAGOK PONTOS KONDÍCIÓS LISTÁJÁT A HIVATALOS KOMPENZÁCIÓS TERV LEÍRÁSÁBAN FOGOD 
TALÁLNI.

MOSAIC PRE-TOKEN POOLOK
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MOSAIC TRADING
PLATFORM

A társaság globális üzletitervének középpontjában a mosaic blokklánc áll, mely önmagában 

komoly technológiai értéket fog képviselni, viszont igazán értékessé a köré épített ökoszisztéma 

teszi majd. 

Felhasználók millióit vonzó szolgáltatási platformokat tervezünk a mosaic blokkláncra építeni, 

melyek szinergiában fogják a mosaic blokkláncot és a coinokat egyre értékesebbé tenni. A cél az, 

hogy tömegek használják a mosaic blokkláncot és az arra épülő szolgáltatásokat.

Az ökiszisztéma első platformja a mosaic trading platform.

A mosaic trading platform egy kriptokereskedések lebonyolítására alkalmas platform melyet 

azzal a céllal hozzuk létre, hogy a kripto kereskedésekben nyújtson világelső megoldásokat! 

Trustless, maximálisan biztonságos és könnyen használható platform bárki számára!

A mosaic trading platform tömegek számára fogja megnyitni azt a világot, ahová idáig csak egy 

nagyon szűk rétegnek volt bejárása és ami jelenleg a legtöbb új dollármilliomost termeli ki a 

világban!
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FOLLOW UP 
TRADING

A mosaic trading platformon lehetősége lesz bárkinek hagyományos úton kereskedni, vagy élhet 
a platform nyújtotta speciális szolgáltatással, ami lehetővé teszi, hogy a társaság által ellenőrzött 
és minősített sikeres kereskedők stratégiáit úgynevezett „Follow Up Trade” szolgáltatással egy 
gombnyomással lemásolják!

Hát nem nagyszerű?

Ez a funkció lehetővé teszi számunkra, hogy anélkül profitáljunk a kripto piac óriási forgalmaiból, 
hogy megtanulnánk profin kereskedni! Nincs más dolgunk, mint lemásolni a „copy trade” 
funkcióval az általunk kiválasztott kereskedő kereskedését és a mi számlánkon ugyan az a 
kereskedés másolódik le, ugyan azokkal az eredményekkel!

A „Follow Up Trade” funkció használatáért cserébe, a kereskedő jutalékot kap a sikeres 
kereskedések után azoktól a felhasználóktól, akik az ő stratégiáját másolták. Kölcsönösen előnyös 
minden fél számára, hiszen aki igénybe vette a szolgáltatást *profithoz jutott, a kereskedő pedig a 
sikeres kereskedésért cserébe jutalékot kap, melyet ő szab meg, és annak mértékét előre 
feltünteti a profiljában. 

A hálózatnak is érdekében áll minél szélesebb körben ismertté tenni a platformot, minél több 
felhasználót regisztrálva oda, hiszen a hálózatban, akár végtelen mélységből fizetve minden 
egyes sikeres kereskedés után jutalék jár!

A kereskedések után járó jutalékok mértékét a társaság hivatalos kompenzációs tervének 
leírásában fogod találni!
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Sikeres kriptokereskedővé válni hosszú folyamat. 
Komoly képzettséget és folyamatos tanulást igényel. 
A gyorsan változó piaci eseményekre azonnal kell 
tudni reagálni, állandó figyelmet igényel.

Sok pénzbe és időbe kerül, míg valaki sikeres 
kereskedővé képzi magát.

Ha ez így van, hogyan tudnak átlag emberek 
tömegei profitálni a kripto piac óriási forgalmaiból?

* A MOSAIC TRADING PLATFORMOT MINDENKI SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLHATJA, A TÁRSASÁG NEM GARANTÁL PROFITOT, MINDEN 
KERESKEDÉSBEN BENNE VAN A PROFIT ÉS A VESZTESÉG LEHETŐSÉGE IS! A TÁRSASÁG NEM KEZELI SENKI PÉNZÉT, CSUPÁN TECHNIKAI HÁTTERET 
BIZTOSÍT A  KERESKEDELMI FELÜLETHEZ!
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CUSTODY vs.

TRUSTLESS

A mosaic trading platform nem csak funkcióival és felhasználó barát kialakításával fog kitűnni a 

hasonló platformok közül, hanem azzal is, hogy a legtöbb kereskedelmi platformmal ellentétben 

nem custody hanem trustless rendszerben fog felépülni. 

Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy míg a custody platformok használatához a felhasználóknak 

be kell utalniuk a pénzüket a szolgáltatóhoz, addig a trustless rendszerben végig a saját 

pénztárcában marad a felhasználó pénze, hozzáférni rajta kívül senkinek nincsen jogosultsága.

Egy custody platform esetében további rizikót jelenthet az ügyfelek pénzére nézve, egy esetleges 

hekker támadás a szolgáltató ellen, vagy ha a szolgáltató csődbe megy akkor az ügyfelek pénze 

is elveszhet.

Ezzel szemben a trustless rendszerek semmilyen bizalmat nem igényelnek az ügyfelek részéről, 

ugyanis nem történik pénz kezelés a szolgáltató részéről, hiszen a felhasználók pénze végig a 

saját pénztárcáikban maradnak.

A szolgáltató ebben az esetben, csak technikai hátteret biztosít a felhasználók részére egy adott 

tranzakció lebonyolításához. 

A „Follow Up Trade” funkció igénybevételénél ugyan ez a szabályrendszer érvényesül, a smart 

contractnak köszönhetően a felhasználó saját pénztárcájában marad a pénze és anélkül megy 

végbe az adott kereskedés, hogy eközben harmadik fél a felhasználó pénzéhez férhetne.

A mosaic blokklánc decentralizált rendszere, a mosaic trading platform trustless kialakítása mind 

a teljeskörű transzparenciához járulnak hozzá, ami a közeljövőben még inkább fel fog értékelődni 

a kriptotársadalom és kereskedők köreiben és még inkább emelni fogja a mosaic érmék értékét!
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KODEXA

Jogosan merülhet fel így a kérdés, hogy ha a mosaic blokklánc átadására később kerül sor mint 

a trading platforméra, akkor addig milyen blokkláncon fog futni a trading platform?

A társaság a mosaic pre-tokenek mellett, kibocsájtotta első, kodexa elnevezésű tokenjét mely a 

binance smart chainen lett létrehozva. A kodexák több funkciót töltenek be. A mosaic trading 

platform a mosaic blokklánc elindulásáig a binance smart chain-en fog futni és annak 

rendszerhasználati díjait a társaság saját tokenjében, a kodexában kell majd megfizetni. 

Kodexákat kizárólag azoktól lehet majd vásárolni akik rendelkeznek vele.

Minden üzleti csomag meghatározott mennyiségű kodexát tartalmaz, melyek mértékét a 

társaság hétről hétre csökkenti. Minden vasárnap éjfélkor (CET), a rendszer 1%-al csökkenti 

minden üzleti csomag, előző héthez viszonyított kodexa tartalmát. A már megvásárolt üzleti 

csomagok kodexa tartalmát nem érinti ez a változás. Az 1%-al csökkentett mennyiséget a 

rendszer elégeti. A kodexák másik lehetséges felhasználása az, ha valaki stakeli azokat. 

Meghatározott időintervallumokra letétbe lehet őket helyezni és a staking contract lejártával 

mosaic pre-tokenekre válthatók át!

A kodexák elérhető mennyisége 1.000.000.000 darabra van korlátozva.

A kodexák mosaic pre-tokenekre válthatóságáról külön dokumentumokban informálódhatsz.

Az üzleti csomagok kodexa tartalmáról a társaság hivatalos kompenzációs tervében találhatsz 

további információt.
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Társaságunk a mosaic blokklánc átadását 2024 

q1-re tervezi, viszont a mosaic trading platform 

élesítése már 2022 q3-ban megtörténhet az előzetes 

tervek alapján. 
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MOSAIC COIN
MAX SUPPLY

Például ha 1 db coin értéke 100 dollár, de összesen csak 1000 darab van forgalom, akkor teljes 

rendszert a piac csak 100 ezer dollárra értékeli. 

Ha viszont egy coin értéke 1 dollár, de 10 Milliárd darab van forgalomban, akkor a piac 10 Mrd 

dollára értékeli, ami már sokkal jobban hangzik. Ebből is látszik, mennyivel fontosabb, hogy az 

összes forgalomban lévő coin hányad részével rendelkezünk, mint hogy 1 darabnak mennyi az 

értéke.

Hogyan fog kialakulni a Mosaic max supply?

A Mosaic Chain indulásáig többféle módon lehet Mosaic Pretokenhez jutni, amelyeket aztán 1:1 

arányban lehet majd mosaic coinokra váltani. A hat különböző pool által hetente lehet a 

pre-tokenekből részesedni, illetve a Kodexa tokeneket is átválthatóak megfelelő feltételek mellett. 

Ezekről a feltételekről külön dokumentumban tudsz informálódni. A Kodexa tokenek további 

lehetséges funkciója a stakelés, mely értelmében letétbe lehet őket helyezni és cserébe 

pre-tokenekben lehet részesülni. 

A mosaic chain indulásának pillanatában, csak annyi mosaic coin fog létezni, amennyi az indulás 

pillanatáig a partnerek részére kiosztásra kerül. Ez a szám lesz az alapja max supplynak, azaz a 

jövőben keletkező teljes mennyiségnek. Ez a mennyiég a max. supply 5%-a, azaz összesen 20x 

annyi fog létezni,tehát még 19x annyi fog keletkezni. A jövőben keletkező teljes mennyiség a 

validátorok között kerül kiosztásra, így ez a státusz rendkívüli értékkel bírhat a tulajdonosai 

számára.
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Egy Blokklánc rendszer értékét az határozza meg, 

hogy mennyien és mennyire bíznak meg benne.

Az hogy egy darab coin értéke mennyi, az 

önmagában nem sokat árul el.
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