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Megfelelési teszt 

(tudás és tapasztalat) 

Kérdőív 

Név: 

Cím: 

Ügyfélszám: 

Lépést tart Ön azzal, hogy mi történik a gazdaságban (az üzleti életben) és a pénzügyi piacokon? 
 

1) Egyáltalán nem érdekel. Ritkán figyelek arra, hogy mi történik. 

 
2) A televízió és a rádió által sugárzott hírekből tájékozódom, vagy újságokból, magazinokból hallok 

információkat. Nincs közgazdasági vagy pénzügyi képzettségem és nincs szakmai tapasztalatom a 

befektetések terén. 

 
3) Rendszeresen olvasok gazdasági/pénzügyi cikkeket újságokban és az interneten. Érdekel a téma 

sajtómegjelenése, és rendszeresen megbeszélem a pénzügyi élet történéseit a családommal, 

kollégákkal vagy barátokkal. Nincs közgazdasági képzettségem és nincs szakmai tapasztalatom a 

befektetések terén. 

 
4) Rendszeresen követem a gazdasági/pénzügyi híreket a sajtóban. Van gazdasági/pénzügyi 

végzettségem, vagy szakmai tapasztalatom a befektetések terén. Munkám során fejlesztem a pénzügyi 

tudásom. 

 
Jelölje meg, hogy az elmúlt négy év során kereskedett-e az alábbi befektetési termékek közül 
legalább hárommal (tranzakciónként) legalább 5000 Euró (vagy annak megfelelő) értékben? 
 

1) Nem, nem hajtottam végre ilyen típusú tranzakciót. 

 
2) Igen, végrehajtottam ilyen tranzakciót (jelölje meg a megfelelőt, több válasz is lehetséges) 

 

 Komplex kötvények (átváltható, visszaváltható, opciós kötvény, opciós jog nélküli kötvények) 

 Nem tőkevédett befektetési alapok (tőkeáttételes származtatott alapok, ingatlan alapok stb) 

 Cerifikátok. ETF-ek 

 Határidős ügyletek 

 Warrantok 

 Opciók 

 Turbók  

 Technikai DayTrade és Befektetési hitel 

 Nem szabályozott alapok 
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Komplex befektetési termékekkel kapcsolatos kérdések 

Warrantok 

Mit gondol, gyorsan el tudja adni ezt a terméket, ha szüksége van a pénzére? 
 

1) Legtöbb esetben gyorsan el tudom adni ezt a terméket, hogy a pénzemhez jussak. A tranzakció a 

következő naptól pár héten belül megtörténhet. Azonban lejárat előtt néhány termékkel nehéz lehet 

a kereskedés, nem lehet velük kereskedni, vagy csak kedvezőtlen áron adhatók el. 

 
2) Nem, ezek a termékek  nem adhatók el gyorsan. 

 
3) Nem tudom. 

 
Ezen termék megvásárlása azt jelenti, hogy Ön a kibocsátónak megőrzésre átadja a pénzét. 
Kockáztatja Ön, hogy elveszíti a teljes befektetését vagy annak egy részét amennyiben a kibocsátó 
csődbe megy? 
 

1) Nem, mert a visszafizetést minden esetben teljes mértékben garantálják (például egy harmadik fél, 

egy biztosítás vagy az állam). 

 
2) Igen. A termék a kibocsátó részvényeinek megvásárlására vagy eladására biztosít jogot egy bizonyos 

időintervallumon belül. Amennyiben a kibocsátó csődbe meg a lejárati idő előtt, nincs garancia a 

visszafizetésre (a tőzsde, egy kibocsátó vagy az állam által). 

 
3) Nem tudom. 

 
 

Átváltható kötvények 

Ki dönti el, hogy a kötvényeket átváltják-e egy előre meghatározott számú részvényre? 
 

1) A befektető dönti el. Mivel ez nekem, mint befektetőnek többletjogokat biztosít, az elérhető haszon 

(kamat) általában alacsonyabb, mint a normál kötvények esetében. 

 
2) A vállalat dönti el. Mivel ez a vállalatnak extra jogokat biztosít, az általam elérhető kamat magasabb, 

mint egy normál kötvény esetében. 

 
3) Nem tudom. 

 

Visszaváltható kötvények 

Mi a különbség a visszaváltható kötvény és a normál kötvény kockázata között? 
 

1) Nincs különbség a kockázatban. A visszaváltható kötvény visszafizethető részvények formájában, de 

a befektető dönti el, hogy milyen formában történjen a visszafizetés. Mivel ez a befektetőnek 

többletjogokat biztosít, az elérhető haszon (kamat) általában alacsonyabb, mint a normál kötvények 

esetében. 

 
2) Van különbség a kockázatban, mert a vállalat dönti el, hogy részvényekben fizetik-e vissza a 

kötvények árát. Extrém esetekben ezek a részvények értéktelenek is lehetnek. Mivel a befektető 
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vállalja ezt a többletkockázatot, magasabb kamatjövedelem érhető el, mint a normál kötvények 

esetében. 

 
3) Nem tudom. 

Lejárat nélküli kötvények 

A lejárat nélküli kötvény kibocsátója felmondhatja a kötvényt? 
 

1) Igen. A kibocsátónak általában jogában áll visszavásárolni a kötvényeket egy közbeeső lejárati 

dátumon vagy egyéb feltételek mellett. 

 
2) Nem, a kibocsátónak nincs módja a kötvény felmondására. 

 
3) Nem tudom. 

 

Strukturált kötvények 

Mit gondol, fix jövedelmet biztosít a strukturált kötvény? 
 

1) Igen. Ez egy kötvény, így a visszafizetés előre meghatározott és független a pénzügyi piacon történt 

változásoktól. 

 
2) Nem. A jövedelem egy sor változó függvénye (változások a pénzügyi piacokon, maximált elérhető 

jövedelem, rendelkezés korábbi visszafizetésről, stb.) 

 
3) Nem tudom. 

 
 
Tőzsdei határidős termékek 

Válassza ki a felsoroltak közül az Ön szerint helyes állítást 
 

1) Határidős termék mögött mindig egy alaptermék van, amelynek értékét követi. Az ügylet 
megkötéséhez a Szolgáltató alapletétet kér, amely kedvezőtlen piaci körülmények között elveszíthető. 
További vesztesége az ügyfél számára azonban az ügyletből nem keletkezhet. Az ügyletet bármilyen 
napra meg lehet kötni. 

2) Határidős termék mögött mindig egy alaptermék van, amelynek értékét követi. Az ügylet 
megkötéséhez a Szolgáltató alapletét kér, de kedvezőtlen piaci környezet hatására az alapletét 
összegén felüli vesztesége is lehet az ügyfélnek. Az ügyletnek mindig meghatározott lejárati dátuma 
van. 

3) Nem tudom. 
 

Tőzsdén kereskedett indexkövető alapok (ETF-ek) and árupiaci termékeket követő alapok 

Az ETF-ek célja, hogy egy index vagy egy mögöttes termék tőzsdei árfolyamának mozgását kövesse 
le. 
 

1) Az ETF menedzsere pontosan másolja a mögöttes termék árfolyamát. Ezért az ETF és a mögöttes 

termék teljesítménye közötti különbséget egyedül a befektetési alapkezelő díja (menedzsment díj) 

határozza meg. 
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2) Az ETF menedzsere a mögöttes termék árfolyamának követésekor biizonyos szabadsággal 

rendelkezik. Ennek következtében az ETF árfolyama és a mögöttes termék árfolyama között 

számottevő különbség lehet. 

 
3) Nem tudom. 

Turbók, speederek, sprinterek 

Egy turbó long érzékenyebb az árfolyammozgásokra, mint a mögöttes befektetés? 
 

1) Nem, mindkettő árfolyama egyformán változik, mivel mindkettőt ugyanannyi ideig tartjuk. 

 
2) Igen, a turbó long árfolyama gyorsabban nőhet, de váratlanabbul és gyorsabban is esket mint a 

mögöttes termék árfolyama (a tőkeáttétel hatása) 

 
3) Nem tudom. 

 

Lehetséges a turbó longgal többet veszíteni mint az eredetileg befektetett összeg? 
 

1) Igen, a bank bármikor többlet garanciát kérhet, csak úgy, mint az opciók esetében. 

 
2) Nem. Mivel a turbónak mindig van egy stop-loss szintje, a kibocsátó eladja a befektetést amint a 

mögöttes termék árfolyama egy megadott ár alá esik. 

 
3) Nem tudom. 

 
Opciók 

Mi a célja az eladási opciónak? 
 

1) Hogy kihasználjuk a mögöttes termék árának növekedését. 

 
2) Hogy fedezzük a veszteségünket vagy kihasználjuk a mögöttes termék árának az esését. 

 
3) Nem tudom. 

 
 
Mi a vételi opció kockázata? 
 

1) A kötelezettség, hogy eladjuk a részvényeket egy előre meghatározott áron akkor is, ha a részvény 

árfolyama közben az előre meghatározott ár fölé emelkedett. 

 
2) A kötelezettség arra, hogy megvásároljuk a részvényeket egy előre meghatározott áron akkor is, ha a 

részvény ára időközben az előre meghatározott ár alá esett. 

 
3) Nem tudom. 

 
 
Nem tőkevédett befektetési alapok 
 
Mik az abszolút hozamú alapokba való befektetés kockázatai? 
 

1) Minden abszolút hozamú alapba való befektetés alacsony kockázattal jár. 
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2) A származtatott ügyletekbe is fektető alapok tőkeáttételes pozíciókat is felvehetnek ezért a 

hagyományos befektetési alapokhoz képest magasabb kockázatot jelentenek. 

 

3) Nem tudom. 

 
Technikai DayTrade és Befektetési hitel 
 
Mely kockázatokkal kell számolnom Technikai DayTrade  ügylet keretében? 
 

1) A napon belül kedvezőtlen irányba elmozduló árfolyam esetén a fedezetünk értékének többszörösét 

is elveszthetjük. 

 
2) A napon belül kedvezőtlen irányba elmozduló árfolyam esetén a fedezetünk értékének megfelelő 

összeget veszíthetünk. 

 
3) Nem tudom. 

 

Tudomásul veszem, hogy a Fióktelep a jelen tesztben foglalt adatok értékelése alapján tájékoztat pénzügyi 
ismereteim és az elérni kívánt befektetési cél tekintetében az egyes pénzügyi eszközök, illetve ügyletek 
megfelelőségéről. Kijelentem, hogy a Fióktelep tájékoztatott a teszt esetleges nem megfelelő kitöltésének 
következményeiről. Kijelentem továbbá, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  

 

Az aláíró fél elismeri és elfogadja, hogy a Fióktelep kizárja felelősségét minden olyan kárért, mely abból ered, 
hogy pénzügyi ismereteit illetően a leendő szerződő fél megtévesztette. 

 

Budapest, ..…… év …………………. hó …..… nap  

 

 

 

Az ügyfél aláírása:………………………………….    

 

 

 


