LEI direct
LEI kereső
Így találhat információt üzleti partnereiről
A LEI kereső segítségével egyaránt kutathat a globális LEI adatbázisban, illetve a teljes LEI direct
adatbázisban, ami azt jelenti, hogy az összes korábban kiadott LEI kód hozzáférhető a keresőn keresztül.
A GS1 Németország által kiadott összes LEI kód és a hozzájuk tartozó azonosítási adatok a LEI direct
adatbázisban érhetők el. A világon bárhol kiadott valamennyi LEI kód (beleértve a GS1 Németország által
kiadottakat is) a globális LEI adatbázisban található meg.
Például rákereshet egy LEI kódra, hogy információt szerezzen üzleti partnereiről, vagy ellenőrizheti a saját
LEI azonosítójához kapcsolódóan elérhető adatokat.
A naponta frissülő teljes adatbázist, illetve a változásokat LEI CFF (Common File Format) vagy XML file
formátumban is letöltheti.

Státusz információk áttekintése
Amikor a LEI keresőn keresztül információt kap vissza a GS1 adatbázisából vagy a globális adatbázisból,
akkor mindegyik adatkészlethez kap egy státusz információt is, melyek értelmezése az alábbiakban
olvasható:

Státusz információk a globális LEI adatbázisban
ISSUED (kiadott)
Minden adat megerősítésre került és a LEI azonosítót kiadták. Ez azt is jelenti, hogy az elmúlt évben
keletkezett összes adatot megerősítették.
LAPSED (elévült)
Az adatok pontosságát több mint egy éve ellenőrizték utoljára, így a LEI adatkészlet többé már nem
naprakész.
MERGED (összeolvadt)
Ehhez a LEI azonosítóhoz tartozó jogalany összeolvadt egy másik jogalannyal. Emiatt a jogalany a
továbbiakban függetlenül nem létezik.
RETIRED (megszűnt)
Ehhez a LEI azonosítóhoz tartozó jogalany már nem létezik és nem is olvadt össze más jogalannyal.
PENDING TRANSFER (függő áthelyezés)
A LEI azonosító áthelyezését igényelték egy másik Helyi operációs egységhez (LOU). Amint az áthelyezés
megtörtént, a LEI státusza ISSUED (kiadott) állapotra változik.
PENDING ARCHIVAL (függő archiválás)
A LEI azonosítót hamarosan áthelyezik egy másik Helyi operációs egységhez (LOU). A LEI az áthelyezésre
vár.
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DUPLICATE (duplikált)
A LEI egy olyan jogalanyhoz tartozik, melynek már van LEI azonosítója. A LEI kódok közül az egyik
érvénytelenítésre kerül, így DUPLICATE (duplikált) státuszt kap.
ANNULLED (érvénytelenített)
A LEI kódot a kiadás után hibásnak vagy érvénytelennek nyilvánították.

Státusz információ a LEI direct adatbázisban
NEW (új)
Egy társaság, alap vagy közjogi jogi személy új LEI azonosítót igényelt, melyet még nem adtak ki számára.
Emiatt csak a társaság neve jelenik meg, de az újonnan kiadott LEI kód még nem.
ISSUED (kiadott)
Minden adat megerősítésre került és a LEI azonosítót kiadták. Ez azt is jelenti, hogy az elmúlt évben
keletkezett összes adatot megerősítették.
PENDING CONFIRMATION (függő megerősítés)
A LEI adatokat éppen módosítják vagy éves felülvizsgálatuk zajlik. Amint a felülvizsgálat befejeződött, egy
másik státusz (pl. ISSUED – kiadott) fog megjelenni.
CONFIRMATION OVERDUE (megerősítés esedékes)
Az adatok pontosságának legutóbbi ellenőrzése több mint egy éve volt, így a LEI adatok nem naprakészek.
TRANSFER PENDING (áthelyezés függőben)
A LEI azonosító áthelyezését igényelték egy másik Helyi operációs egységhez (LOU). Amint az áthelyezés
megtörtént, a LEI státusza ISSUED (kiadott) állapotra változik.
TRANSFERRED (áthelyezett)
A LEI azonosítót áthelyezték egy másik Helyi operációs egységhez (LOU). Az új Helyi operációs egységgel
kapcsolatos információk az adatbázis egy másik mezőjében fognak megjelenni.
RETIRED (megszűnt)
A jogalany, amelyhez a LEI azonosítót kiadták már nem aktív. Az inaktívvá válás dátuma és oka (például az
alap megszűnése vagy fizetésképtelensége) további mezőkben jelenik meg.
DUPLICATE (duplikált)
A LEI egy olyan jogalanyhoz tartozik, melynek már van LEI azonosítója. A LEI kódok közül az egyik
érvénytelenítésre kerül, így DUPLICATE (duplikált) státuszt kap.
ANNULLED (érvénytelenített)
A LEI kódot a kiadás után érvénytelennek nyilvánították.
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PENDING VALIDATION (függő validáció)
A LEI igénylését benyújtották. Az adatokat jelenleg ellenőrzik.
CANCELLED (törölt)
A LEI regisztráció megszakadt még a LEI kiadása előtt. Ebben az esetben a LEI azonosítót és a hozzá tartozó
adatkészletet nem publikálják, de a Helyi operációs egységeken (LOU) keresztül cserélhető.

Kérdése van a LEI Globális jogalany-azonosítóval kapcsolatban?
Keressen minket a lei@gs1hu.org e-mail címen vagy hívja ügyfélszolgálatunkat munkanapokon 8-14 óra
között a +36-1-237-7240 telefonszámon!
Kapcsolatba léphet ügyfélszolgálatunkkal a Kapcsolatfelvételi űrlap segítségével is.
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