
LEI KÓD IGÉNYLÉS A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT-N KERESZTÜL 
 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Ezúton szeretnénk Önöket tájékoztatni a LEI igényléssel kapcsolatos tudnivalókról. 
 
Általános tudnivalók: 
 
Felhívjuk figyelmét arra, hogy a MIFID II (2014/65/EU IRÁNYELV a pénzügyi eszközök piacairól) 

és MIFIR (600/2014/EU RENDELET a pénzügyi eszközök piacairól) rendelet alapján a jogi 

személyek tranzakcióit, 2018. január 3. napjától, a szolgáltatók egyesével kötelesek jelenteni, 

ehhez pedig a jogi személynek minősülő ügyfeleknek egy erre szolgáló kódot, azaz LEI (Legal 

Entity Identifier) kódot kell igényelniük. A kód hiányában az Európai Unióban vezetett számlán 

a jogi személy ügyfél a jövőben korlátozottan tranzaktálhat. 

 

LEI azonosító hiányában a jelentéstételre kötelezett ügyletekre vonatkozó megbízások 

felvételét jogi személyek vonatkozásában Társaságunk megtagadhatja. 

 
A pénzügyi tranzakciók jelentése a Concorde-nak jogszabályok alapján fennálló kötelezettsége. Az új 

szabályozásnak való megfelelés és az ügyfelek egységes azonosítása érdekében a jelentéstétel egy ún. 

jogi személy azonosítóval (Legal Entity Identifier) azaz LEI kóddal fog történni a MIFIR 26. cikke (6) 

bekezdése alapján. 

Tekintettel arra, hogy a LEI kód nélkül a Társaságunk, a jogszabályokban előírt jelentéstételi 

kötelezettségét nem tudja teljesíteni, ezért kérjük szíves együttműködését az alábbiak szerint: 

 
Igénylés folyamata: 
 
A Concorde Értékpapír Zrt. a LEI kód igénylését a KELER-en keresztül a német WM Datenservice 

szolgáltatóval bonyolítja.  
A LEI kód igénylés és az adatátadás lebonyolításához Önnek az ADATLAP LEI KÓD IGÉNYLÉSHEZ 
című dokumentumot kell kitöltenie. Az adatok helyességének vizsgálatához kérjük, mellékelje 
aktuális cégkivonatát is. Kérjük az előbb leírt dokumentumokat kitöltve és aláírva 
szíveskedjenek az emir@con.hu email címre továbbítani! 
   
Kérjük, figyelmesen olvassa el a mellékelt dokumentumokat! 
 
Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a LEI kód kiadásával kapcsolatos ügyintézési idővel 
kapcsolatban a Concorde Értékpapír Zrt. felelősséget nem vállal! 
 
 
A LEI kód igényléséhez kapcsolódó díjak: 
 
A LEI kód igénylés díja 150 EUR+ÁFA, mely tartalmazza az első éves nyilvántartási díjat is. 
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A LEI kód karbantartási díja 100 EUR+ÁFA, melyet először - hosszabbítás esetén - az igényléstől 
számított egy év múlva, majd évente kell fizetni. 
 
A LEI kódok igénylésének költségeit a Concorde Értékpapír Zrt. ÁFÁ-val növelten forintban 
terheli be az Ügyfél számláján. A konverziónál a költségterhelés napján érvényes MNB 
árfolyammal kalkulálunk. 
 
A LEI kód karbantartása 
 
A LEI kód éves karbantartása kapcsán amennyiben az ügyfél nem nyilatkozik arról, hogy nem 
kívánja LEI kódját a továbbiakban fenntartani, a LEI kód automatikusan meghosszabbodik a 
korábbiakban megadott adatokkal és a hosszabbítással kapcsolatos díj ezzel egyidejűleg 
terhelésre kerül a számláján.  
 
Azon ügyfelek/megbízók LEI kódjai, melyek nem kerülnek hosszabbításra, nem szűnnek meg, 
hanem inaktívvá válnak. Ezen kódok később (akár évek múltán is) az éves nyilvántartási díj 
megfizetését követően újra aktiválhatóak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Inaktív státuszú 
LEI kóddal a jelentésköteles ügyletek kötését Társaságunk megtagadhatja! 
  
 
Amennyiben további kérdésük merül fel, kérjük jelezzék az emir@con.hu email címen! 
 
Tisztelettel, 
 
 
Concorde Értékpapír Zrt. 
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