
Derivatív ügyletekhez szükséges LEI azonosító igénylési útmutató 

Figyelemfelhívás! 

Jelen igénylési útmutató segédletként készült, kizárólag a CFTC Interim Compliant Identifier Utility (CICI Utility) kibocsátó 

eljárását mutatja be (angol nyelvű). 

Ezen a szolgáltatón kívül máshol is lehetőség van LEI kód igénylésére, kérjük tájékozódjon a többi lehetséges szolgáltatóról 

az alábbi honlapon: http://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf 

Kérjük, mielőtt szolgáltatót választana, tájékozódjon a szolgáltatás díjairól az adott szolgáltató honlapján, tekintettel arra, 

hogy az árak különbözőek lehetnek.   

 

Mielőtt megkezdi a LEI kód igénylést, kérjük olvassa el a LEI kibocsátó honlapján a Gyakran Feltett 

Kérdések  (Frequently Asked Questions) részt. https://www.ciciutility.org/aboutLEI.jsp 

1. Jobb felső sarokban a „Create new account” sorra kattintva hozzon létre egy saját fiókot, 

majd lépjen be, és a felső soron válassza ki a „Register an Entity” menüpontot. 

  

 

2. Az Ön cégének a LEI azonosító igénylését „Primary Party Registration” gombra történő 

kattintással kezdheti meg. 

https://www.ciciutility.org/aboutLEI.jsp


 

 



 

3. A cégére vonatkozó adatokat töltse ki, majd jobbra lent jelölje a státuszt aktívnak, és válassza 

ki a legördülő menüből a cégformáját. Ha elolvasta a használatra vonatkozó feltételeket, ezt 

is jelölje be, majd nyomja meg a „Save and check for duplicates” gombot balra lent. 

Amennyibe ékezet van a cégnevében, a jóváhagyás során kérni fogja a rendszer, hogy 

ékezetek nélkül is adja meg a cég nevét. („Anglicized name”) 

 



 



 

4. Ezután függő tranzakcióként megjelennek az ön cége adatai, és mellette a LEI kód éves díja.  

A folytatáshoz nyomja meg a „Proceed to checkout” gombot: 

 

 

 

5. Ezután a számlázási adatokat töltse ki, majd válassza ki balra lent a preferált fizetési módot. 

(Van lehetősége arra, hogy függőbe tegye a tranzakciót és később hagyja jóvá  a „Return to 

Pending Actions” gomb megnyomásával.) A LEI kód igénylés számláját a folyamat lezárása 

után emailben fogja megkapni. 



 

 

6. Itt még van lehetősége leellenőrizni az adatokat, és ha kell módosításokat végezhet. Ha ezt 

megtette, nyomja meg a „Complete” gombot.  



 

7. A fizetés befejezése után egy megerősítő emailt küld a CICI Utilityaz Ön cégére allokált LEI 

kóddal. 

8. A LEI kód aktiválása 1-3 munkanapig tarthat. Az aktiválásról szintén emailben fog értesülni. 

Addig az Ön cégének státusza „NOT_CURRENT” lesz. 

 

 


