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New Live Aid

RÖVIDEN
A New Live Aid célja egy olyan rendszer kiépítése, amely a
globális környezeti problémák megoldására összpontosít,
6 alapvető kérdéssel kezdve, majd az akcióterven haladva
tevékenykedik. A rendszert saját kriptopénze, az AID token
működteti.
“Terebélyes fa, hajszál-gyökérből fejlődik,
Kilenc-emeletes torony, kupac földből emelkedik,
Ezer-mérföldes utazás, egyetlen lépéssel kezdődik.”
(Lao-Ce, i.e.)

A New Live Aid kellő lendülettel, egyedülállóan,
bürokráciától mentes útvonalon képes tenni egy szebb
jövőért. A projekt nem egzakt célközönséghez szól,
hiszen a későbbiekben ismertetett globális problémák
minden élőlényt érintenek otthonunkon, a Föld bolygón.
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INSPIRÁCIÓ
Kilenc planetáris határ ismert, ám mi emberek rendkívül rossz
irányba haladunk!
28 nemzetközileg elismert tudósból álló csoport azonosította azon
folyamatokat, amelyek a Föld rendszerünk stabilitását és ellenálló
képességét szabályozzák. A csoport konszenzusában 9 ún. planetáris
határ felállítását javasolták, amelyeket át nem lépve az emberiség
fennmaradhat és fejlődhet negatív természeti következmények nélkül. A
vészhelyzettel
tisztában
vagyunk.
A
megállítás,
valamint
a
visszafordítás módjait szintén pontosan ismerjük, ám mi emberek még
mindig nem léptünk a helyes útra.
Planetáris határok
·
Klímaváltozás
·
Bioszféra integritás
·
Óceánok elsavasodása
·
Ózonréteg elgyengülése
·
Légköri aeroszol szennyezés
·
Nitrogén és foszfor biokémiai áramlása
·
Édesvíz felhasználás
·
Földrendszer megváltozása
·
Új vegyi anyagok kibocsátása
(2009, Johan Rockström)

A kilenc planetáris határ átlépése növeli annak a kockázatát, hogy
nagymértékű hirtelen és/vagy visszafordíthatatlan környezeti változást
idézünk elő. 2009 után a planetáris határok meghatározó téma lett
mind a tudomány, a politika és a kísérletek területén is. Nyitott szemmel
Te is kézzelfogható példákat láthatsz arra, hogy az emberiség a rossz
irányba halad. Szmogtól szürke légkör, túlzott és sokszor felesleges
vízhasználat, szemétkupacok kiránduláskor, feleslegesen magas
klímahasználat, egyre ritkuló erdőségek, kevesebb állat egy
magaslesről nézve, melegebb nyarak, leégés a strandon, egyre
kevesebb árnyék, élhetetlen nagyvárosok, bűzölgő sikátorok… Hosszú a
sor, amelyről sokan tudomást sem szereznek. Egy összetett, mindenkire
fenyegetést jelentő problémával állunk szemben, melyet kizárólag
közösen tudunk megfékezni. Kedves olvasó, a jövőnk a tét, melyért
valamennyien felelősséggel tartozunk.
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MEGOLDÁSI JAVASLATUNK
A planetáris határok ismeretében gondoltuk át saját környezetünkben
a leggyakoribb problémákat. Ha nyitott szemmel jársz, Te magad is
egyszerűen megláthatod őket. A New Live Aid rendszert - tisztelegve az
amerikai Live Aid jótékonysági koncertsorozat előtt, annak 36.
évfordulóján - 2021. július 13-án állítottuk fel azzal a céllal, hogy
világszerte 6 mindennapi problémának megoldásában tegyünk
lépéseket. Rendszerünk tevékenységeinek alapja a természet óvása,
környezetünk élhetőbbé tétele és a fenntarthatóság népszerűsítése.

AID Oktatás divízió

• A fiatal generáció tanítása a fenntarthatóságról és a kriptoról

AID Környezet divízió
• Szemétszedés
• Faültetés

AID Város divízió

• Kisállat itatók fejlesztése nagyvárosokba
• Kukák kihelyezése

• Modern WC-k telepítése

AID Karbon divízió

• Széndioxid megkötő festékes installációk kivitelezése
• Napelemek telepítése

• Elektromos autó töltőállomások elhelyezése

AID Shop divízió
• Zöld webshopunk indítása

A rendszerünkön belüli tevékenységeinket egyre növekvő gyakorisággal, pontos
ütemterv szerint hajtjuk végre. Akciótervünkről itt olvashatsz bővebben.
Főtevékenységeinken
kívül
szervezünk
jótékonysági
eseményeket,
első
akciótervünkteljesítése után pedig a rendszert nem állítjuk le, mi több, új tervet
publikálunk.ANew Live Aid rendszer fő éltető ereje saját kriptovalutánk, az AID
token.Tevékenységeink finanszírozását kezdetben kizárólag az erre a célra
elkülönített AID mennyiségekből valósítjuk meg. Hosszú távon viszont viszont
nyitunk a vállalati szektor felé, hogy tevékenységeink vinanszírozását
függetlenítsük az AID tokentől. A tokenomikáról, AID tárcáink nyilvános címeiről és a
token hasznosságáról pedig itt kezdve tájékozódhatsz.
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UNIQUENESS
A New Live Aid rendszer egyedülálló módja annak, hogy a globális
környezeti problémákat a WEB2 segítségével, a WEB3 univerzum
eszközeivel kezeljük. Mi vagyunk a valós világ - WEB2 - WEB3 kapcsolat.
Rendszerünk az első magyar ESG kripto projekt. A kripto univerzumban
nincs precedens egy ilyen összetettségű és kiterjedésű zöld
jótékonysági
szervezetre.
Bízunk
benne,
hogy
a
megfelelő
csapatformulával, elszántsággal és saját kriptovalutánkkal közel
elképzelhetetlen magasságokba juthatunk a New Live Aid rendszerrel.
A blokklánc technológia lehetővé teszi számunkra, hogy szabadon,
függetlenül és bürokrácia nélkül segítsünk bármely rászoruló
szektornak. A küldetésünkhöz hozzátartozik az oktatás és a gyakorlati
tudásunk átadása azoknak, akik távol érzik magukat a kripto világától.
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A FENNTARTHATÓSÁGRÓL
A New Live Aid rendszer teljes fenntarthatóságának biztosítása
érdekében nyitunk a vállalati szektor felé. A tevékenységek leírását
a következő pontokban ismertetjük (az ütemezés az akciótervben
szerepel).
Együttműködéseket kezdeményeztünk gazdákkal a New Live Aid
kert létrehozásával kapcsolatosan, amely önmagában is
szénmegkötő, de hosszú távon stabil jövedelemforrást is biztosít.
Adományozási
címeket
hoztunk
létre
több
(Bitcoin, Ethereum, BSC, Tron, Litecoin, Paypal).

rendszerben

AID kukákat, kiskedvenc itatókat tervezünk és telepítünk, hosszú
távra szervezzük meg a tisztántartást és karbantartást.
Modern WC
projektünket kezdetben a budapesti lakosok és
turisták részére szánjuk hiánypótlásként egy élhetőbb város
megteremtéséért. A későbbiekben más, nemcsak magyarországi
nagyvárosok is egyaránt célpontot jelentenek.
Környezetbarát anyaghasználatú termék
eket fejlesztünk, gyártunk
és forgalmazunk elérhető áron.
A csapat egésze
AID tokenben kap fizetést a megfelelő célra
elkülönített tárcából.
Folyamatos fejlődéssel és fejlesztésekkel gondoskodunk a
rendszerünk fenntartásáról, valamint annak fényében, hogy
segíthessünk minden földi élőlénynek egy
élhetőbb holnap
elérésében.

Erről szól a New Live Aid.
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NFT MECHANIZMUS
1 000 NFT, amelyet a presale előtt bocsátunk piacra.
Egy NFT mintelési ára

0,1 BNB-től

Discordon és Twitteren történő bejelentésünk után az NFT-k elérhetővé válnak a
Marketplace-n.

NFT-k felhasználhatósága

NFT birtoklása

Jogosultság az AID token presale whitelistre
való felkerülésre.

NFT tartása rövid távon

A mintelési ár 50%-át AID tokenben airdrop
formájában adjuk vissza 6 hónap alatt.

NFT eladása

Minden másodlagos piacon eladott NFT
árának 10%-a New Live Aid jótékonysági
pénztárcájába kerül. (Charity wallet)

NFT tartása hosszú távon

Éves születésnapi esélyt biztosítunk - A presale
évfordulóján - 10 000 AID ajándék
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TOKENOMIKA
Foundation 1
10 %
Development
10 %

Foundation 2
10 %
Liquidity providing
40 %

Charity
3%
Design
7%
10%
Marketing

Teljes készlet

10%
Project management

1 940 000 000 AID

Liquidity providing

776 000 000 AID

0x3e0d89740B603584F58d6c799f9480b5994fb625

Marketing, Design,
Project management

194 000 000 AID

0xCEA0D7B01d43A7226D204e9A5BBd2efC1F066DDB

Development

194 000 000 AID

0x83d3cDf4D17F0bBc175474090d2cF2419bBe8464

58 200 000 AID

0x446fbeaB98028e2f67622685Cc64cE3D711242cF

Charity
Foundation 1

194 000 000 AID

0xB3000C84d36d2790e183D85F389b8B088CD5e98F

Foundation 2

194 000 000 AID

0x3d3ccE9BB5759FFAE0701e5a06ac21ba74b49350
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FELHASZNÁLÁS
Minél erősebb felhasználhatóságot módot tudsz a token mögé sorakoztatni, annál
fontosabbá válik a birtoklása.

Az AID token felhasználása

Passzív jövedelem

Évente osztalékot fizetünk a projekt bevételeiből.

A tokenhez kapcsolt jogok

A Token birtokosok számára szavazati jogot
biztosítunk a New Live Aid tevékenyégeiről szóló
szavazásban.

Kedvezmény

Zöld webshopunkban 10% kedvezményt kínálunk
minden
termékre,
amely
AID
tokennel
megvásárolható.

Kriptovaluta

Olyan egyszerűen, mint egy normál kriptovaluta,
bármikor megvásárolható, tartható és eladható egy
központi bankon vagy kormányon kívül.
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SMART CONTRACT
Az AID Token programozása során arra törekedtünk, hogy a lehető legmagasabb szintű
bizalmat érjük el, amelyet programkód szintű korlátozások és a token auditációja
támogat. Számos új, egyedi funkciót írtunk az okosszerződésbe, mivel a hagyományos
nonprofit szervezetek átláthatatlanságának hiánya egyértelmű volt számunkra. Ahhoz,
hogy egy olyan rendszert építsünk, amely globális környezeti problémákat old meg WEB3
eszközzel, a lehető legmagasabb szintű hitelességet, biztonságot és átláthatóságot kell
képviselnie.
A BSC Smart Contract elérhető: 0xc2A468Fc45cA2f94918dd6a986B4442b454dA121

BEP-20 sztenderdek mellett külsőleg is meghívható egyedi funkciók

limitWallet()

A funkciót a korlátozandó AID tárcával lehet
meghívni. A funkció korlátozza az AID
pénztárcáink maximálisan küldhető összegét a
megadott
időre.
Az
összeghatár
csak
csökkenthető, míg az időkorlát csak növelhető.

isWalletLimitedNow()

A funkciót bárki tranzakciós díj nélkül hívhatja
meg. A korlátozott AID tárcák limitjeinek
lekérdezésére szolgál.

donate()

A funkciót bárki meghívhatja, akinek BEP-20
kompatibilis
pénztárcája
AID
tokennel
rendelkezik.
Funkcionalitása
egy
normál
tranzakcióval egyenlő, ahol a te tárcád a
feladó, a címzett pedig mindig a mi dedikált
jótékonysági tárcánk. (Charity wallet)

A fentiek mindegyike a biztonság és a bizalom erősítését szolgálja. A
_teamVestingWallet, _devWallet,
_charityWallet,
_foundationWallet,
_foundationWallet2, _liquidityWallet nyilvános változók, bármikor szabadon
lekérdezheted a tárcánk címét.
A token telepítéssel egy időben a következő tárcákat korlátoztuk az alábbiak
szerint.
•
•
•
•
•

Team Vesting wallet limitálva 52 380 000 AID mennyiségre 6 hónapra
Development wallet limitálva 19 400 000 AID mennyiségre 12 hónapra
Charity wallet limitálva 58 200 000 AID mennyiségre 6 hónapra
Foundation 1 wallet limitálva 19 400 000 AID mennyiségre 12 hónapra
Foundation 2 wallet limitálva 19 400 000 AID mennyiségre 12 hónapra
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CSAPAT
Amikor a New Live Aid csapat létrehozásáról beszéltünk, törekedtünk az
egyediségre és az előremutatásra. Elsősorban a fiatalokat céloztuk meg, mert
hisszük, hogy ők (mi) vagyunk a jövő. Tehetségeket és egyediséget, napi aktív
felhasználókat keresünk a globális hálózaton. Alaptagjaink magyarok, de
néhányan külföldön élnek vagy tanulnak.
Déri Péter
Co-Founder, CEO

Gyermekkoromóta a technológiák szerelmese vagyok, melyek mindig
meghatározóak voltak pályafutásom során. Hiszem, hogy a Blokklánc
technológia forradalma idővel beköszönt, a pénzügyeink biztonságossá
válnak, harmadik fél nélküliek lesznek és csökken a korrupció is. A két
legmeghatározóbb
dolog
az
életemben
a
technológia
és
a
környezetvédelem. Célom ezek összekapcsolása a New Live Aid rendszeren
keresztül.

Simon Zalán Máté
Co-Founder, CEO

Corvinus Egyetem Pénzügy MsC hallgatójaként rálátásom van a modern
pénzügyekre, így nyílt lehetőségem a kereskedésre különböző piacokon.
Portfólióm 3 évvel ezelőtt bővült a kriptovalutákkal. Sokakat eltántorít a
kriptok hatalmas volatilitása, engem motivál. A környezetvédelem és a
kereskedelem kripto általi összekapcsolása rendkívüli lehetőség, én ebben
látom a jövőt.

Csépányi Zoltán
Deputy Manager

Apa, férj, vállalkozó és gyerek. Ez a 4 szó jellemez leginkább a
mindennapiéletben. Vállalkozóként IT szolgáltatást nyújtok, kisebbnagyobb cégeknek. Szabadidőm nagy részét családommal töltöm. Az
énidőmben motorozok és játszok. Legfőképpen családomból és
barátaimból merítek motivációt, de a csapat és a zöld jövőkép is sokszor
fokozza a lendületet.

Szabó Tamás Tavken
Community Builder

Mivel olyan családba születtem, amely közösségeket épített és emberekkel
dolgozott, már gyermekként megtapasztaltam az összetartozás, a
kommunikáció és a közös cél érdekében való cselekvés erejét. Örökölt
erősségeimet ötvözve és magamat folyamatosan fejlesztve, a web 3
lehetőségeinek kihasználásával, egyedi szemlélettel tudok segíteni a
közösségeknek és az embereknek. Küldetésem, hogy támogassam a
közösségeket és az egyéneket saját fenntartható rendszerük kiépítésében.

Mózes Gergely
Web3 Marketer

Szeretek kísérletezni és felfedezni. Számomra sokkal izgalmasabb, ha
másoknak is utat nyitok. Hiszem, hogy a Web3 technológiákkal új és jobb
megoldásokat találunk majd számos problémára/kihívásra. Nagyon
szeretek közösséget építeni és támogatni az embereket abban, hogy a
legjobbat hozzák ki magukból.
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SZEMLÉLET
Mi alapítók testvérek vagyunk más szülőktől. Gyerekkorunkban kezdődő családi nehézségeink ellenére számos területen tapasztalhattuk a világ különböző arcait. Megannyi problémára véltünk praktikus megoldásokat felfedezni
világszerte, majd extrém ötletelésbe kezdtünk.
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Emlékezetes tengerparti útjaink kezdetben
tiszta környezetben zajlottak. Kristálytiszta tengerek, halak, polipok, élőlényektől nyüzsgő vizek. Boldog nyaralások voltak. Ahogy teltek az évek egyre
több esetet láttuk az olajjal és szeméttel szennyezett víztömegekre, koszos
partszakaszokra. Nem nyaraltunk azóta sem teljesen tiszta környezetben.
Szüleink rendkívüli fontossággal egészen korai gyermekkorunk óta arra neveltek
minket, hogy óvjuk a környezetünket. A természetben tett felfedezéseink során
elmélyült ez a környezetbarát látásmódunk. Elengedhetetlen a tudatosabb
gondolkodásmód, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy legyen holnap.
2015 január 9-én Brüsszelbe vezető utunk során véltünk felfedezni egy egészen
egyszerű megoldást a kompakt WC-kre. Nyilvános piszoárokat helyeztek
ki a város területén, amik ingyenesen használhatóak. Az ingyen használhatóságot fontosnak találjuk, ugyanis mindenki természetes igénye a mellékhelyiség-használat. Ezzel nemcsak a törvénytelennek titulált nyilvános vizelés
fékezhető, hanem a városok tisztábbá és élhetőbbé tehetők a helyiek és odalátogatók számára egyaránt.
Nem kell, hogy kiváltság legyen a fenntarthatóságra való törekvés. Napjainkban képlet egyszerű: A fenntarthatatlan termék olcsó, a fenntartható pedig
drága. Ezt a státuszt szívügyünk kiegyenlítettebbé tenni, ezzel megalapozva
mindannyiunk jövőjét a Föld bolygón.
Ezek a momentumok erősítettek meg bennünket abban, hogy tennünk kell a
természet megóvásáért. Hisszük, hogy együtt, közösségként megmozdulva tisztíthatjuk meg erdőinket a szeméttől, melyeket csupán meggondolatlanságból
hagytak hátra embertársaink.
A ma minden nap használt technológiák, mint a televízió, mobiltelefon, internet,
mikrohullámú sütő, vagy a hűtőszekrény egyszer újdonságnak számított. Az internet megjelenése hasonlóan idegen és megfoghatatlan volt az 1990-es évek
első felében, mint csaknem 20 évvel később (2009) a Bitcoin és vele a blokklánc
technológia feltalálása. Hisszük, hogy a következő nagy pozitív átalakulást a
világban ez határozza majd meg. Úgy véljük a kripto és a mögötte rejlő fundamentum valamennyiünk privilégiuma.
A kripto bevezetése privatizálja és biztonságossá teszi a pénzügyeket,
ellehetetleníti a lopást, meggátolja a korrupciót, megszünteti az inflációt, nem
bizalmat kér, hanem bizonyítékot állít, visszafordíthatatlan tranzakciókat tesz
lehetővé és kiiktatja a harmadik felet.
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AKCIÓTERV
Már elkezdett tevékenységeink
·

Szemétszedés
Magyarországon minden hónapban megszervezve

Közvetlenül a presale után
·

Faültetés

1 000 facsemete elültetését szervezzük meg a következő fafajokból
szezononként településtől és aránytól függetlenül Magyarországon:
akác, bükk, cseresznye tölgy, erdeifenyő, fekete dió, gyertyán, gyertyán
juhar, platán, platán platán, gyertyán tölgy, kocsányos tölgy, közönséges
dió, lucfenyő, madárcseresznye, magas kőris, mézgás éger, vörösfenyő,
vörös tölgy.
·

Graféntartalmú festékes installációk

Nyilvános szavazási rendszer kiépítése és elindítása a birtokosok
számára. Ez lehetővé teszi a birtokosok számára, hogy szavazzanak az
általunk biztosított, de a közösségtől összegyűjtött lehetőségekről.
1 AID = 1 szavazati jog
·

Lolális webshop HU

BIO és környezetbarát termékek helyi gyártása és forgalmazása.
Ha AID tokennel vásárolsz kedvezményt biztosítunk!
·

Szemétszedés +
2 havi rendszerességgel az EU területén

·

Lokális webshop EU bővítés indítása

2 500 holder

* Szavazati jog bevezetése

5 000 holder

·

1 000 holder

500 négyzetméter felület festése Graphenstone festékkel marketing
célokkal Magyarországon
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Graféntartalmú festékes installációk +

500 négyzetméter felület festése marketing célokra egy
megszavazott* Európai Uniós országban
·

Karbon kredit rendszer indítása
Saját NFT-alapú karbon kredit rendszerünk kiépítése és részletezése

·

Lokális webshop Balkán bővítés indítása

·

Faültetés +

10 000 holder

·

New Live Aid

Szlovákia, Ukrajna,Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria
Nyitás a vállalati szektor felé

A hosszú távú finanszírozás alapjainak megteremtése: nyitunk a
vállalati szektor felé, hogy az NLA rendszer teljesen fenntarthatóvá
váljon. Kiterjesztjük a rendszert nem kripto alapú tevékenységekkel.
·
·

Webshop cashﬂow integráció

25 000 holder

·

A fenntarthatósági webshopunkból származó bevételek a
New Live Aid tevékenységét támogatják, csökkentve ezzel az AID tokenre
nehezedő nyomást.
·

Lokális webshop Észak-Amerika bővítés indítása

·

Szemétszedés ++
Havonta az EU területén
Graféntartalmú festékes installációk ++
1 500 négyzetméter felület festése marketing célokra egy

megszavazott* Európai Uniós országban
·

Termékpaletta bővítés
Zöld webshopunk termékkínálatának bővítése

·

Lokális webshop Ázsia bővítés indítása

50 000 holder

·
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EU területén
·

Lokális websop Ausztrália bővítés indítása

·

Graféntartalmú festékes installációk +
3 000 négyzetméter felület festése marketing célokra egy

megszavazott* nem Európai Uniós országban
·

100 000 holder

Faültetés ++

200 000 holder

·

New Live Aid

Faültetés +++
Amerika területén
AID kisállat itatók
Prototípus-tervezés, infrastruktúra-tervezés. Célunk, hogy a világ
számos pontján élhetőbbé tegyük a városokat, nem csak helyileg.

·

AID kukák
Prototípus-tervezés, infrastruktúra-tervezés. Célunk, hogy a világ
számos pontján élhetőbbé tegyük a városokat, nem csak helyileg.

·

250 000 holder

·

AID toilet rendszer

·

Lokális websop világméretű bővítés

·

Faültetés ++++
Ázsia területén

·

Graféntartalmú festékes installációk ++++
5 000 négyzetméter felület festése marketing célokra egy

megszavazott* nem Európai Uniós országban

350 000 holder

Prototípus-tervezés, infrastruktúra-tervezés. Célunk, hogy a világ
számos pontján élhetőbbé tegyük a városokat, nem csak helyileg.
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New Live Aid

JOGI NYILATKOZAT
Az AID Token (a továbbiakban: “AID”) nem minősül értékpapírnak,
befektetési jegynek, kollektív befektetési rendszernek vagy annak
megfelelő befektetési jegynek vagy más szabályozott terméknek
egyetlen ország, vagy állam hatályos jogszabályi rendékezései
alapján sem. Jelen Whitepaper az AID Token gazdaságról, annak
hasznosságáról és funkcióiról kíván bővebb tájékoztatást nyújtani,
és nem minősül tájékoztatónak vagy bármilyen ajánlati
dokumentumnak. Tárgyi Whitepaper nem minősül véleménynek,
értékesítéssel összefüggő tanácsadásnak, ajánlásnak vagy az AID
megvásárlására irányuló ajánlatkérésnek. A Whitepaper, vagy
bemutatásának ténye nem képezi, illetve nem képezheti részét
semmilyen szerződés vagy befektetési döntés alapjának. Egyetlen
szabályozó hatóság sem vizsgálta vagy hagyta jóvá a jelen
tájékoztatóban szereplő információkat. Semmilyen joghatóság
törvényei, szabályozási követelményei vagy szabályai alapján nem
történt és nem is fog történni ilyen intézkedés. A Whitepapert, vagy
annak bármely részét, másolatát tilos olyan országba, vagy
államba eljuttatni, vagy továbbítani, amely országban, vagy
államban a Whitepaper terjesztése tilalom, vagy korlátozás alá
esik. Ezen rendelkezés megszegéséből eredő jogszabály sértésért
társaságunk felelősséget nem vállal.

