TUDNIVALÓK A LEI KÓDRÓL
A LEI kód (Legal Entity Indentifier) egy olyan 20 karakterből álló egyedi alfanumerikus nemzetközi
referenciaazonosító, mely egyedileg azonosítja a pénzügyi tranzakciókban részt vevő feleket. Egy
jogi személy csak egy LEI kóddal rendelkezhet és minden kiadott LEI kód egy meghatározott jogi
személyre vonatkozik. A LEI kódra vonatkozó nemzetközi szabványt a Nemzetközi Szabványügyi
Szervezet ISO 17442 szám alatt tartja nyilván. A LEI kód a kiadásától számított egy évig érvényes,
megújítása évente esedékes, az érvényességi dátumot követően a kiadott kód lejárt státuszúvá
válik. Megújítás esetén érvényessége ismét egy évre szólóan kerül megadásra.
A nyilvántartási rendszert a Global Legal Entity Identifier Foundation (továbbiakban GLEIF)
nemzetközi szervezet üzemelteti. A GLEIF egy svájci jog alatt működő alapítvány, mely
meghatározza a LEI kódok kiadását és nyilvántartását végző nemzetközi rendszer (Global LEI System
- GLEIS) működésének alapelveit, valamint a LEI Szolgáltatókkal (Local Operating Unit – LOU: Olyan
szervezet, ami a GLEIF-fel kötött megállapodása alapján jogosult LEI kiadására, azzal kapcsolatos
szolgáltatások nyújtására) működteti azt.
Az alábbiakban tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a GLEIF egy Svájcban, azaz az Európai Unión
kívül működő szervezet, így a LEI kódra vonatkozó szolgáltatások teljesítése folyamán személyes
adatok kerülnek továbbításra az Európai Unión kívülre.
A LEI kód kiadására a Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee (LEIROC) által
jóváhagyott kiadóknak (Local Operating Unit - LOU) van jogosultsága. A KELER a GLEIF által
jóváhagyott LEI kód kiadó és kezelő szervezet (továbbiakban LOU).
További jóváhagyott kódkiadók listája az alábbi linken érhető el:
https://www.leiroc.org/list/leiroc_gls/tid_162/page_1.htm
A LEI kód igénylése és az éves fenntartása díjköteles. A pontos kondíciókról, az igénylés feltételeiről,
a szükséges dokumentumokról a szolgáltatók honlapján tájékozódhat. Amennyiben a LEI kód
igényléséhez segítségre van szüksége, kérjük, jelezze ezt az emir@con.hu email címre!
Kérjük Önöket, hogy LEI kódjukat a jelentési kötelezettségnek való megfelelés érdekében az
emir@con.hu email címre megküldeni szíveskedjenek! Ha eddigiekben még nem igényeltek LEI
kódot, vagy igényeltek korábban, azonban annak érvényessége lejárt, kérjük, haladéktalanul tegyék
meg a szükséges intézkedéseket, mert érvényes LEI kód hiányában a Concorde Értékpapír Zrt. a
kereskedési helyszínre bevezetett termékekre illetve a származtatott ügyletekre vonatkozó
megbízását megtagadhatja.

