
Az LMAX számlanyitást segítő információk 

 

A regisztrációs űrlap kitöltése: 

A csillagozott mezők kitöltése kötelező. 

Az űrlap angol nyelvű. Ha nem érted a kérdést, a google fordító sokat segít. 

Az űrlapot a személyes adatainkkal ékezet nélküli betűkkel kell kitölteni. 

Country of residence: Az az ország, ahol az állandó lakhelyed van, ahova be vagy jelentve. 

Which country are you resident in for tax purposes?  Melyik országban adózol? ( Alapvetően ahol 

élsz) 

Are you a United States resident for tax purposes? Az Amerikai Egyesült Államokban adózol?  (no) 

Are you a United States citizen? Az Amerikai Egyesült Államok állampolgára vagy? (no) 

Trading method A kereskedési rendszer, amivel kereskedni akarsz. Legtöbben az MT4-es felületet 

választják. Annak ellenére, hogy itt az MT4-et választod, először egy client portal felületre tudsz 

belépni a felhasználónév/jelszó párossal, amit megadtál. Egy e-mail elküldésével kérheted, hogy 

tegyék át a kiutalt összeget MT4-es felületre. Az ehhez szükséges angol szabványlevelet és e-mail 

címet itt a dokumentum alján megtalálod. 

Username: Egy tetszőleges felhasználónevet választasz. 

Accaunt base currency.  A devizanem, amiben kiutalod a kereskedésre fordított összeget.  

Security question: Biztonsági kérdés, ha valamikor az azonosításodra lenne szükség. 

Your answer. És a válaszod az előző kérdésre. 

A jövedelemszerzés módjait taglaló kérdések 

A jövedelem viszonyaidat vizsgálják. Honnan származnak a jövedelmeid: Alkalmazott, vállalkozó, 

vagy befektetéseiből élő vagy. Természetesen nem minimális jövedelemmel rendelkezőket várnak. 

Nyilatkozatok: 

Elfogadom, hogy kockázattal jár a kereskedés. 

 

A fentiek kitöltése után az esetleges további kérdéseket és a személyes beazonosítás módjának 

leírását, illetve a benyújtandó személyes dokumentumaid listáját, e-mail-ben kapod az LMAX-tól. A 

személyre szabott kérdéseket meg kell válaszolnod e-mailben. 

 

A MT4-es felületet kérő szabvány e-mail:  



Ezt akkor írod majd,  

 amikor már jóváhagyták és megnyílt az „éles” számlád  

  fel is töltötted pénzzel, ami már megérkezett a „client portalba”.  

Ezt követően kérd az MT4-es felületet! Ekkor nagyon hamar megérkezik az e-mail, amiben megkapod 

a szükséges kódokat az MT4-hez. Telepíted és indulhat a kereskedés. 

 

 

Ide küldd: info@lmax.com 

E-mail tárgya: MT4 account request 

A küldendő mail: ( Abból a mail fiókból küldd, amin a kapcsolatot tartod az LMAX-szal!) 

Dear LMAX Exchange, 

Please open an MT4 account and send me the user/pass codes! 

Please transfer from my client portal to my new MT4 account the following amount: Ide írd 

be az átvezetni kívánt összeget és devizanemet! 

Thank you. 

Reagrds, 

A neved 

A számla azonosítódat is írd hozzá! 

 

 

Hogyan látod az összes kereskedhető instrumentumot az MT4-en? 

Amikor megkaptad az MT4-es platformot, akkor a „piacfigyelő” ablakban jobb egér gombbal kell 

kattintani. Válaszd az „összes megjelenítése” menüpontot. Lesznek instrumentumok, amik végén 

„.lmx” jelölés lesz. Ezekkel tudsz kereskedni. Amelyeknél nincs a „.lmx” jelölés, azokat megnyithatod 

az ablakban, de kereskedni nem enged, csak az árfolyamok figyelésére, elemezgetésre szolgálnak. Így 

véd a véletlenszerű kereskedések ellen, a kísérletező, ismerkedő fázisban.   

 

UI: 

Meglátod érdemes lesz végig menned a regisztráción, mert egy minőségi szolgáltatót 

kapsz! 

mailto:info@lmax.com

