ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ
A MAGYAR SZÁRMAZÁS IGAZOLÁSÁNAK
ELJÁRÁSRENDJÉRŐL

I. BEVEZETŐ
A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:
Eximbank) és a Magyar Exporthitel MEHIB Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a
továbbiakban: MEHIB) (a továbbiakban Eximbank és MEHIB közösen: EXIM) általi
exportfinanszírozás, exporthitel garanciavállalás, illetve exporthitel biztosítás feltétele a
vonatkozó jogszabályokban1 előírt magyar hányad megléte, amit az exportőr köteles
igazolni. (A magyar hányaddal kapcsolatos feltételek jogszabályi hátterét lásd az 1. sz.
Mellékletben).
Export ügylet tárgya lehet áru export, szolgáltatás export, illetve építési, szerelési szerződés
(ahol mind az áru, mind pedig a szolgáltatás elem megjelenik).
Az Eximbank a folyósítást megelőzően, garanciaigény elbírálása, illetve a MEHIB a
kárelbírálás során a szükséges magyar hányadot ellenőrzi.
Áruexport esetében az exportőr a kamara (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara –
MKIK, Nemzeti Agrárkamara - NAK) illetékes területi szerve által kibocsátott eredeti
származási bizonyítvány útján igazolja a magyar származást, építési, szerelési szerződés
esetén az MKIK központja állítja ki a szükséges igazolást (magyar hányad igazolás), míg
szolgáltatásexportnál biztosítotti jogviszony nyilvántartásáért felelős szerv adja ki az
exportőr vagy alvállalkozója által foglalkoztatott, a vonatkozó jogszabályok alapján
biztosítottnak minősülő alkalmazottak számáról az igazolást.
Az exportőrök minél hatékonyabb kiszolgálása érdekében az EXIM az MKIK-val
Együttműködési Megállapodást kötött.
Áruexport esetén a származási bizonyítványt
- az MKIK a vonatkozó jogszabályok és a saját eljárásrendjének betartása mellett adja ki,
csak az elvégzett teljesítésre, utólag az áruexport időpontjában vagy, szükség esetén, az
export dátumát követően (visszamenőleges hatállyal),
- a NAK a vonatkozó jogszabályok és a saját eljárásrendjének betartása mellett utólag,
visszamenőleges hatállyal adja ki.
Az EXIM-es ügyleteknél, ha a külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet
ugyanazon vevő részére, ismétlődően, azonos áru-megnevezésű, vámtarifa számú és
származási helyű árukat szállít, a vonatkozó Kormányrendeletek szerint lehetősége van arra,
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85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet - a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről, 312/2001. (XII. 28.) Korm.
rendelet - a Magyar Exporthitel MEHIB Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett
vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről, 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - a Magyar Export-Import Bank Zrt. által az
állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és
részletes szabályairól
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hogy ne minden egyes szállításról, hanem csak az első ilyen áruexport teljesítését követően
egy - az azonos áruk ismétlődő szállítását jelző - záradékkal ellátott származási
bizonyítványt szerezzen be az MKIK-tól, és azt nyújtsa be az áruk származásának az
igazolására az EXIM-hez vagy a finanszírozó pénzügyi intézményhez.
A záradékkal ellátott bizonyítvány az abban szereplő - az árumegnevezés, a vámtarifa szám
és a származási hely tekintetében azonos - áru vonatkozásában ugyanazon vevő részére
teljesített további áruexport tekintetében is megfelelően igazolja annak magyar származását.
Amennyiben a szállítások során a vevő személyében, az áru megnevezésében, vámtarifa
számában, származási helyében változás következne be, a gazdálkodó szervezet a változást
követő első exportjára vonatkozóan az MKIK-tól új származási bizonyítványt szerez be és
ezt nyújtja be az EXIM-hez vagy a finanszírozó pénzintézethez..
II. ÁRUK MAGYAR TARTALMÁNAK VIZSGÁLATA (ahol az áruexport nem egy
építési, szerelési szerződés része)
1. Biztosítás esetén
A magyar hányad igazolása mind biztosíthatósági, mind kárfizetési feltétel.
Főszabály szerint a MEHIB kockázatviselése az idegen tartalomra abban az esetben terjed ki,
amennyiben az exportőr – az MKIK/NAK területi szerve által kibocsátott származási
bizonyítvány útján – igazolni tudja a MEHIB felé, hogy a kiszállított áruk legalább fele
részben 2 magyar származásúnak minősülnek. A magyar tartalomba nem számíthatók bele
azon „idegen tartalomnak minősülő termékek, illetve szolgáltatások”, amelyeket külföldi
beszállító, illetve alvállalkozó szállít, vagy nyújt. Amennyiben nem teljesül az 50 %-os magyar
hányad elvárás áruexport esetén, úgy a MEHIB kockázatviselése kizárólag a magyar tartalomra
terjedhet ki, de az idegen tartalomra nem.
Kivételt jelent áruexport esetében a fenti főszabály alól az ütemezett áruexport és nemzeti
érdekű fedezetnyújtás esete:
 Amennyiben a külkereskedelmi szerződés alapján az áruexportra több részletben
kerül sor (ütemezett szállítás, részteljesítés), és ennek következtében a jogszabály
által elvárt, vagy a kötvényben rögzített magyar hányad elvárás csak a
kivitelezési/szállítási időszak végére teljesül, úgy a magyar hányad teljesülésének
ütemezésére vonatkozó táblázat a biztosítási kötvényben rögzítésre kerül. (Az ütemezés
rögzítésének előnye a biztosítottra nézve az, hogy a szállítások megszakadása/
kereskedelemi szerződés megszűnése esetén a MEHIB kárfizetése kiterjedhet az idegen
tartalomra abban az esetben is, ha a magyar hányad 50 % alatt van ugyan, de ez az
alacsonyabb mérték megfelel a kötvényben az adott részteljesítéshez rögzített magyar
hányad mértéknek).
 Nemzeti érdekű fedezetnyújtás: Amennyiben az áruexport ügyletet a MEHIB nemzeti
érdekűvé minősíti, úgy a magyar hányad követelmény áruexport esetében lehet 50 %nál kevesebb, de a 25 %-ot legalább el kell érnie ahhoz, hogy a MEHIB kockázatviselése
az idegen tartalomra is kiterjedjen. A nemzeti érdekű fedezetnyújtást jelentő biztosítási
ügylet jóváhagyása a MEHIB igazgatóságának hatáskörébe tartozik, amely során az
igazgatóság Magyarország 2012.-2020. évre szóló külgazdasági stratégiájában
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Minimum 25% magyar hányad elégséges nemzeti érdekű fedezetnyújtás esetén, ahol az exportügylet megvalósulásához
nemzeti érdek fűződik
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foglaltakra tekintettel, az ügylet jellemzői közül a következő szempontokat veszi
figyelembe:
a) munkahelyteremtés, munkahelymegőrzés;
b) exportpiac megtartása, megszerzése, további exportbővüléshez való
hozzájárulás,
c) a kis- és középvállalkozások versenyképességének elősegítése,
d) a beszállítói lehetőségek kiterjesztése;
e) a hazai hozzáadott érték arányának mértéke a magyar származásúnak
minősülő hányadon belül;
f) környezetvédelmi szempontok, a megújuló energia szektorának erősítése.
Teljesítés előtti időszakra vonatkozó biztosítás (gyártási kockázat): Amennyiben az
exportőr részére a MEHIB a teljesítés előtti időszakra (gyártási kockázat) vonatkozóan
nyújt biztosítást, úgy a MEHIB a magyar hányad követelmények vonatkozásában a
mindenkor hatályos Üzletszabályzata rendelkezési szerint jár el.

A biztosítottak kötelezettsége a magyar hányad követelménnyel és annak igazolásával
kapcsolatban:
 A biztosított minden egyes kiszállításaira, lehetőség szerint a kiszállítást követő
legkésőbb 60 napon belül, vagy indokolt esetben az export dátumát követően
visszamenőleges hatállyal beszerzi az MKIK/NAK illetékes szervétől az áru magyar
származásának igazolására szolgáló származási bizonyítványt. (A származási
bizonyítvány azt igazolja, hogy az abban megjelölt áruk a hatályos vám és egyéb
vonatkozó jogszabályok értelmében 100 %-ban magyar származású terméknek
minősülnek. Fontos elvárás, hogy a származási bizonyítványon ne csak a
külkereskedelemi szerződés száma, hanem kifejezetten az exportált áruk is kerüljenek
feltüntetésre).
Ugyanazon vevő részére, az áru megnevezés, a vámtarifa szám és a származási hely
tekintetében azonos áru ismétlődő szállítása esetén a záradékkal ellátott, MKIK által
kibocsátott származási bizonyítvány az abban szereplő áru vonatkozásában további
áruexport esetén is megfelelően igazolja annak magyar származását a MEHIB részére.
 Amennyiben a záradékkal ellátott származási bizonyítványon szereplő áru
megnevezésében, vámtarifa számában vagy származási helyében, illetve a vevő
személyében változás következik be, úgy az ügyfél köteles változást követő első
exportjára vonatkozóan az illetékes kamarai szervtől új származási bizonyítványt
beszerezni és a MEHIB részére megküldeni. Forgalmi típusú ügyletek esetében a
biztosított a havi forgalmi jelentések teljesítésekor, a forgalmi jelentés részeként
nyilatkozik a kiszállított áruk magyar hányadának mértékére vonatkozóan. (Egyedi
módozatba tartozó ügyletek esetében a fedezetbevételek során külön nyilatkozatot nem
szükséges tenni a MEHIB felé a magyar hányad kapcsán.). Ez a biztosítotti kötelezettség
vonatkozik a záradékolt származási bizonyítványokra is.
 Káresemény bekövetkezését követően, a kárigény benyújtásakor biztosított köteles a
MEHIB részére a magyar hányad követelmény teljesülést igazolni, és az MKIKtól/NAK-tól korábban bekért származási bizonyítványokat a MEHIB részére
eredetiben benyújtani. A magyar hányad követelmény igazolása, és az MKIK
származási bizonyítványok benyújtása a MEHIB kárfizetésének egyik feltétele.
A magyar hányad követelmény vizsgálata:
A MEHIB a forgalmi jelentésekben a biztosított által megjelölt magyar hányad követelmény
teljesülését a fedezetbevételkor nem vizsgálja.
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A MEHIB kizárólag a kárelbíráláskor vizsgálja meg, hogy a kárigénybe bejelentett számlák
vonatkozásában teljesült-e az a feltétel, hogy a kiszállított áruk – értéküket tekintve – legalább
fele részben (nemzeti érdekű fedezetnyújtás esetén legalább 25 %-ban) vagy a biztosítási
kötvényben rögzített ütemezett magyar hányad mértékében az MKIK / NAK területi szerve
által kiállított származási bizonyítvánnyal igazoltan magyar származásúnak minősülnek.
2. Finanszírozás esetén
Főszabály szerint vevőhitel nyújtás és követelés-leszámítolás esetén a kiszállításra kerülő áruk
(áruexport), illetve exporthitel garancia nyújtása esetén az exporthitel garanciát képező
exportügylet érték (garancia) legalább fele magyar származásúnak kell, hogy minősüljön.
Kivételt jelent áruexport esetében a fenti főszabály alól a nemzeti érdekű finanszírozás esete:


Nemzeti érdekű finanszírozás: Amennyiben az áruexport ügyletet az Eximbank
nemzeti érdekűvé minősíti, úgy a magyar hányad követelmény áruexport esetében lehet
50 %-nál kevesebb, de a 25 %-ot legalább el kell érnie. Nemzeti érdekű finanszírozás
akkor nyújtható, ha a Magyarország hatályos külgazdasági stratégiájában foglaltakra
tekintettel, a külkereskedelmi szerződés teljesítésében részt vevő belföldi gazdálkodó
szervezetnél az ügylet hatására
a) a finanszírozási szerződés megkötésének évét megelőző lezárt üzleti évhez
képest a foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma - így
különösen a fő tevékenységet támogató létszáma - legalább 15%-kal történő
növelésre került-e,
b) új exportpiacok kerültek-e megszerzése magyar származású áruk kivitelének
megkezdésével vagy a meglévő exportpiacokon az export volumene legalább
10%-kal növelésre került-e,
c) a beszállítói tevékenység volumene legalább 15%-kal történő növelésre kerülte, vagy
d) a megújuló energiaszektorba, vagy innovatív ágazatba tartozó ügyletek
megvalósítása következett-e be.

Az exportőrök kötelezettsége a magyar hányad követelménnyel és annak igazolásával
kapcsolatban:
a. Az exportőr minden egyes kiszállításaira, lehetőség szerint a kiszállítást követően
beszerzi az MKIK/NAK illetékes szervétől az áru magyar származásának igazolására
szolgáló származási bizonyítványt. (A származási bizonyítvány azt igazolja, hogy az
abban megjelölt áruk a hatályos vám és egyéb vonatkozó jogszabályok értelmében 100
%-ban magyar származású terméknek minősülnek. Fontos elvárás, hogy a származási
bizonyítványon ne csak a külkereskedelemi szerződés száma, hanem kifejezetten az
exportált áruk is kerüljenek feltüntetésre.)
A kamarai igazoláson túlmenően az exportőr által az EXIM részére az alábbi dokumentumokat
szükséges benyújtani:
b. Az áru exportjára vonatkozó kereskedelmi szerződés és mellékletei: költségvetés,
árulista vagy specifikáció, teljesítési ütemezés a magyar tartalom megvalósulásának
bemutatásával a részteljesítések során és összegezve.
c. Az áruexport esetleges megoszlása magyar / helyi származású / egyéb EU tagállambeli
/ egyéb nem EU tagállambeli áruk szerint megbontva, összegszerűen és százalékos
arányban.
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d. Esetleges más beszállítók listája, részesedésük a projektből.
e. Beszállítói árajánlatok/szállítási szerződések/számlák másolati példányai, gyártóművi
bizonylatok.
Saját használatú gépek és berendezések exportja finanszírozási és biztosítási ügyletek esetén
Exportügylet alapját képezheti egy Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező társaság
által legalább öt éve rendeltetésszerűen használt gépek és berendezések exportja (származásra
való tekintet nélkül). Ilyen exportügylet esetében az exportőrnek a legalább öt éves,
rendeltetésszerű használatot kell igazolnia.
A magyar hányad követelmény vizsgálata:
Az Eximbank a magyar hányad követelmény teljesülését vevőhitelnyújtás és követelésleszámítolás esetén a folyósítást megelőzően ellenőrzi. Amennyiben a magyar hányad elvárás
nem teljesül, az Eximbank jogosult a folyósítást megtagadni vagy felfüggeszteni mindaddig,
amíg a magyar tartalom a szerződéses feltételeknek, illetve a jogszabályi elvárásoknak
megfelelően nem teljesül.
Az Eximbank a magyar hányad követelmény teljesülését exporthitel garancia nyújtása esetén a
garancia kibocsátását megelőzően ellenőrzi. Amennyiben a magyar hányad elvárás nem
teljesül, az Eximbank jogosult a folyósítást megtagadni vagy felfüggeszteni mindaddig, amíg a
magyar tartalom a szerződéses feltételeknek, illetve a jogszabályi elvárásoknak megfelelően
nem teljesül.
III. SZOLGÁLTATÁSOK MAGYAR TARTALMÁNAK VIZSGÁLATA
Szolgáltatásexport ügyletek kapcsán a magyar származást finanszírozási és garancianyújtási
ügyekben az Eximbank, biztosítási ügyekben a MEHIB vizsgálja a benyújtott igazolások
alapján. Az exportőrnek a következő dokumentumokat kell az EXIM-hez benyújtani:
a. A biztosított jogviszony nyilvántartásáért felelős szerv által kiállított igazolás arról,
hogy az exportőr által foglalkoztatottak több mint fele olyan személy, aki a
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló törvény, illetve a kisadózó vállalkozások tételes
adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szabályai szerint vele biztosítási
kötelezettséggel járó jogviszonyban áll (EP igazolás).
b. Exportőri nyilatkozatot az általa foglalkoztatottak számáról, valamint arról, hogy az
általa foglalkoztatottak több mint fele vele biztosítotti jogviszonyban áll, amennyiben
egy adott termékkel kapcsolatban ez előírás.
c. Exportőri nyilatkozatot a szolgáltatás nyújtásában esetlegesen részt vevő belföldi és
külföldi alvállalkozókról és azok arányáról.
Amennyiben a szolgáltatás nyújtásában belföldi alvállalkozó(k) vesz(nek) részt, úgy a
nyilatkozatot ezen alvállalkozó(k)tól is be kell kérni (alvállalkozói nyilatkozatok) az
alvállalkozó(k)ra vonatkozó EP igazolással együtt.
Az EP igazolások kibocsátására vonatkozó kérelem és az EP igazolások tartalma az egyes,
egészségbiztosítási feladatkörükben eljáró fővárosi és megyei Kormányhivatalok gyakorlatától
függően eltérő lehet, továbbá Ügyfélkapun keresztül történő igazolás is elfogadható.
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1. MEHIB biztosítás esetén alkalmazott speciális eljárások:
Forgalmi típusú biztosítások esetén a biztosított a forgalmi jelentésekben köteles nyilatkozni
arról, hogy a nyújtott szolgáltatások esetében mennyiben teljesül a magyar hányad
követelmény. A biztosított a forgalmi jelentés benyújtásával egyidejűleg köteles bekérni az EP
igazolást annak igazolására, hogy az adott hónapra vonatkozó forgalmi jelentés alapját képező
szolgáltatás export magyar tartalmára vonatkozó követelmény teljesült.
Külföldi székhelyű érdekeltség biztosításba történő bevonása esetén szolgáltatás export
biztosítására nincs lehetőség.
Egyedi típusú biztosítási ügyleteknél a szolgáltatás jellegétől függően a biztosítási kötvényben
kerül meghatározásra az, hogy a biztosított milyen időközönként köteles az EP igazolást
beszerezni.
Az EP igazolásokat a MEHIB előzetesen nem vizsgálja, így azokat csak egy esetleges
kárelbírálás során kell a biztosítottnak a MEHIB részére benyújtania.
2. Finanszírozás esetén alkalmazott speciális eljárások:
Finanszírozás és garancia esetén az exportőr az EP igazolásokat és az exportőri/alvállalkozói
nyilatkozatokat a termék függvényében a hitelkérelemmel együtt vagy szerződéskötéskor kell,
hogy benyújtsa. Ezt követően az exportőr köteles minden olyan változást legkésőbb a változás
bekövetkeztét követő 5 (öt) munkanapon belül írásban bejelenti az EXIM felé, amely azt
eredményezi, hogy az exportőr egészségbiztosítási pénztári jogviszonnyal rendelkező
foglalkoztatottainak száma az exportőr által összesen foglalkoztatott munkavállalók számának
50%-a alá csökken.
IV. AZ ÉPÍTÉSI, SZERELÉSI SZERZŐDÉSEK MAGYAR TARTALMÁNAK
VIZSGÁLATA
A magyar hányad megállapításakor az MKIK figyelembe veszi a Magyarországon bejegyzett
alvállalkozók teljesítéseit az első alvállalkozói szintig számlákkal igazolva; a Magyarországon
felmerülő összes közvetlen költséget, így pl. a tervezési/szakértői költséget, fővállalkozói díjat,
Magyarországon fizetett munkabért, valamint közvetett költséget, az exportfinanszírozás
költségeit és a MEHIB biztosítási díjat. Felhívjuk az exportőrök figyelmét azonban arra, hogy
az MKIK gyakorlatától eltérően az Eximbank eljárásrendje szerint, a vonatkozó kormányrendeletek előírásainak megfelelően az exportfinanszírozással kapcsolatos költségek (pl.
kamat, MEHIB biztosítási díj) nem vehetők figyelembe a magyar hányad részeként.
A MKIK az első alvállalkozói szintig vizsgálja az egyes építési, szerelési szerződéseket. A
további alvállalkozói szinteken a szolgáltatást végző magyar alvállalkozónak írásban kell
nyilatkoznia arról, hogy az általa nyújtott szolgáltatás teljesítésében helyi vagy harmadik
országbeli alvállalkozó került-e bevonásra.
Az MKIK származási igazolásán túl az exportőr által az EXIM részére beadott alábbi
dokumentumok szükségesek:
 Fővállalkozási szerződés és mellékletei;
 Projekt műszaki leírása;
 Költségvetés;
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Kivitelezési ütemterv, amelynek a magyar hányad ütemezett teljesítése esetén
tartalmaznia kell a magyar hányad ütemtervet is;
Pénzügyi ütemterv, a magyar export realizálásának elszámolási ütemenkénti és
kumulált alakulásának bemutatásával kiegészítve;
A magyar tartalom/helyi hányad/harmadik országbeli tartalom bemutatása
összegszerűen és százalékosan;
Tervezett magyar alvállalkozók listája, a projektben vállalt szerepük és várható
szerződési értékeik bemutatásával;
Áruk és árubeszállítók listája magyar/helyi/harmadik országbeli bontásban, tételesen
megjelölve az áruk várható értékét.

Az EXIM műszaki szakértője a kötelező érvényű döntést megelőzően megvizsgálja az exportőr
által benyújtott műszaki dokumentációt, illetve a magyar hányadra és helyi költségre vonatkozó
feltételek előzetes teljesülését.
A projekt kivitelezési szakaszában az egyes részteljesítések elszámolásakor, illetve a beruházás
műszaki átadás-átvételét követően a végszámla benyújtásakor az EXIM bekéri az exportőrtől
az MKIK által kiállított magyar hányad igazolására szolgáló származási igazolást. A magyar
hányad megállapítása szempontjából nem lehet figyelembe venni – azaz a teljes teljesítésből le
kell vonni – a külföldi alvállalkozók által végzett teljesítéseket (kivétel az általuk exportált
magyar áru, illetve az általuk megbízott magyar alvállalkozók teljesítései). Szintén nem
számítanak bele a magyar hányadba a finanszírozási költségek (pl. kamat, biztosítási díj), amely
feltétel az előzőekben már rögzítésre került. A helyi költség vizsgálatának alapjául a
Fővállalkozó írásos nyilatkozata szolgál.
Az MKIK saját eljárásrend szerint vizsgálja az exportügylet magyar hányadát, és ez alapján
állítja ki a származási igazolást/magyar hányad igazolást.
Magyar hányad igazolást az MKIK az ügyfél írásos kérelmére adja ki, amely kérelemnek
tartalmaznia kell a magyar hányad igazolás tárgyát képező projekt részletes bemutatásán túl az
alábbiakat:
a.) Első alkalommal a kedvezményezett, 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, vagy a
vállalkozói igazolvány hiteles másolatát, a cégvezető aláírási címpéldányát és a
fővállalkozói/export szerződés eredetivel megegyező másolatát.
b.) Részletes költségkalkulációt a teljes projektre vonatkozóan külön feltüntetve a beépítésre kerülő anyagok származását és értékét, szolgáltatásnál pedig a szolgáltatás bruttó
és nettó értékét.
c.) Amennyiben a támogatást nyújtó szervezet részteljesítést elfogad, akkor azzal egyező
ütemezésben és bontásban is kérhető magyar hányad igazolás, de ebben az esetben is a
kérelemnek tartalmaznia kell az a.) és b.) pontban felsorolt információkat.
d.) A kérelemnek tartalmaznia kell továbbá:
építési-, szerelési szolgáltatásnál az építési naplóba történt első bejegyzés
időpontját, kedvezményezett nevére kiállított, a teljesítéseket igazoló számlák az
eredetivel mindenben egyező másolati példányát,
a tervezői és vállalkozói szerződések, megrendelések eredetivel mindenben
megegyező másolatát,
alvállalkozói teljesítés esetén a d.) pontban felsorolt valamennyi
dokumentumot,
valamint az MKIK által rendszeresített – összesítő – nyilatkozatot.
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Az MKIK a benyújtott dokumentumok alapján – a kérelem benyújtását, illetve a hiánypótlást
követő - legfeljebb 15 munkanapon belül köteles a magyar hányad igazolást kiadni. A
hiánypótlásra egyszer kerülhet sor.
A kérelem elbírálásának megalapozottsága érdekében az MKIK jogosult szakértő
közreműködését igénybe venni és további dokumentumokat bekérni, valamint helyszíni
ellenőrzést is végezni, melynek során a kérelmező köteles minden, a magyar hányad
megállapításához szükséges eredeti dokumentumot bemutatni, illetve annak eredetivel
mindenben megegyező másolatát az MKIK részére átadni.
1. Biztosítás esetén
A magyar hányad igazolása mind biztosíthatósági, mind kárfizetési feltétel.
Főszabály szerint az építési, szerelési, technológiai szerelési, tervezési és az ezekhez
közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások elvégzésére vonatkozó szerződések finanszírozási
költségekkel csökkentett értékének legalább egynegyed (25%) részben magyar származású
exportnak kell minősülnie ahhoz, hogy a MEHIB kockázatviselése az idegen tartalomra is
kiterjedjen. 25 %-nál kisebb magyar hányad esetén a MEHIB kockázatvállalása csak a
tényleges magyar hányadra terjedhet ki.
A főszabálytól az alábbi két esetben lehet eltérni:
- Magyar hányad ütemezés: Amennyiben a külkereskedelmi szerződés részteljesítést is
lehetővé tesz, a részteljesítés elfogadottnak tekintendő, ha a részteljesítéskori magyar
hányad mértéke megfelel a biztosítási kötvényben előre meghatározott magyar
hányadnak. Teljesítés megszakadása esetén a MEHIB kockázatviselése az idegen
tartalomra abban az esetben is kiterjedhet, ha a részteljesítéskori magyar hányad a 25
%-ot nem éri el, de eléri a kötvény mellékletében szereplő magyar hányad ütemezési
táblázatban az adott részteljesítésre számított/tervezett magyar hányadot.
A magyar hányad teljesítési ütemezés legalább az alábbi adatokat tartalmazza: teljesítés
időpontja, teljesítés összege, magyar hányad összeg, kumulált teljesítés, kumulált
magyar hányad (összegben, százalékban).
Az EXIM belső műszaki szakértője vagy a megbízott független műszaki szakértő az
egyes ügyletek esetén a teljesítés során folyamatosan ellenőrzi a munkálatok, ezen belül
a magyar hányad alakulását, mindamellett a kárigény elbírálásakor a magyar hányad
igazolás, bizonyítvány vagy a szolgáltatásnyújtó szervezetek számára előírt igazolások
az irányadóak.
- Nemzeti érdekű fedezetnyújtás: Amennyiben az építés-szerelési ügyletet a MEHIB
nemzeti érdekűvé minősíti, úgy a magyar hányad követelmény építés-szerelés esetében
lehet 25 %-nál kevesebb, de a 12,5 %-ot legalább el kell érnie ahhoz, hogy a MEHIB
kockázatviselése az idegen tartalomra is kiterjedjen. A nemzeti érdekű fedezetnyújtást
jelentő biztosítási ügylet jóváhagyása a MEHIB igazgatóságának hatáskörébe tartozik,
amelynek során az igazgatóság Magyarország 2012-2020. évre szóló külgazdasági
stratégiájában foglaltakra tekintettel, az ügylet jellemzői közül a következő
szempontokat veszi figyelembe
a) munkahelyteremtés, munkahelymegőrzés;
b) exportpiac megtartása, megszerzése, további exportbővüléshez való
hozzájárulás;
c) a kis- és középvállalkozások versenyképességének elősegítése;
d) a beszállítói lehetőségek kiterjesztése;
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e) a hazai hozzáadott érték arányának mértéke a magyar származásúnak minősülő
hányadon belül;
f) környezetvédelmi szempontok, a megújuló energia szektorának erősítése.
A magyar hányad követelmény vizsgálata:
A MEHIB a kötvényben, illetve a kötvény mellékletét képező magyar hányad ütemezési
táblázatban rögzítettmagyar hányad követelmény teljesülését kizárólag kárelbíráláskor
vizsgálja.
2. Finanszírozás esetén
Főszabály szerint az építési, szerelési, technológiai szerelési, tervezési és az ezekhez
közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások elvégzésére vonatkozó szerződések finanszírozási
költségekkel csökkentett értékének legalább egynegyed (25%) részben magyar származású
exportnak kell minősülnie ahhoz, hogy az Eximbank finanszírozása az idegen tartalomra is
kiterjedjen. 25 %-nál kisebb magyar hányad esetén az Eximbank finanszírozása csak a
tényleges magyar hányadra terjedhet ki. Az Eximbank nem nyújt exporthitel garanciát 25%-nál
kisebb részben magyar hányadot tartalmazó építés-szerelési szerződésekre.
A főszabálytól az alábbi kért esetben lehet eltérni:
 Magyar hányad ütemezés: Amennyiben a külkereskedelmi szerződés részteljesítést is
lehetővé tesz, a részteljesítés elfogadottnak tekintendő, ha a részteljesítéskori magyar
hányad mértéke megfelel a kivitelezési ütemtervben előre meghatározott magyar
hányadnak.
 Nemzeti érdekű finanszírozás: Amennyiben az építés-szerelési ügyletet az Eximbank
nemzeti érdekűvé minősíti, úgy a magyar hányad követelmény építés-szerelés esetében
lehet 25 %-nál kevesebb, de a 12,5 %-ot legalább el kell érnie ahhoz, hogy az Eximbank
finanszírozása az idegen tartalomra is kiterjedjen. A nemzeti érdekű finanszírozást
jelentő ügylet jóváhagyása a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a
Magyar Exporthitel MEHIB Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 1. § (2)
bekezdése szerinti miniszter által jóváhagyott döntési rendben meghatározott eljárás
szerint történik. Nemzeti érdekű finanszírozás akkor nyújtható, ha a Magyarország
hatályos külgazdasági stratégiájában foglaltakra tekintettel a külkereskedelmi szerződés
teljesítésében részt vevő belföldi gazdálkodó szervezetnél az ügylet hatására
a) a finanszírozási szerződés megkötésének évét megelőző lezárt üzleti évhez
képest a foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma - így
különösen a fő tevékenységet támogató létszáma - legalább 15%-kal történő
növelésre került-e,
b) új exportpiacok kerültek-e megszerzése magyar származású áruk kivitelének
megkezdésével vagy a meglévő exportpiacokon az export volumene legalább
10%-kal növelésre került-e,
c) a beszállítói tevékenység volumene legalább 15%-kal történő növelésre kerülte, vagy
d) a megújuló energiaszektorba, vagy innovatív ágazatba tartozó ügyletek
megvalósítása következett-e be.
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A magyar hányad követelmény vizsgálata:
Az Eximbank a magyar hányad követelmény teljesítésülését vevőhitelnyújtás, valamint
követelés-leszámítolás esetén a folyósítást megelőzően ellenőrzi. Ha a műszaki szakértő
vizsgálata során megállapított magyar tartalom elmarad a szerződéses dokumentációban
meghatározott mértéktől vagy ütemezéstől, az EXIM a kölcsön folyósítását megtagadhatja vagy
felfüggesztheti mindaddig, amíg a magyar tartalom a szerződéses feltételeknek, illetve a
jogszabályi elvárásoknak megfelelően nem teljesül.
Exporthitel garancianyújtás esetén a magyar hányad követelmény teljesülését az Eximbank a
garancia kibocsátást megelőzően ellenőrzi.
V. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR




a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló
85/1998. (V.6.) sz. Korm. rendelet
a Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható
garanciák, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei
feltételeiről és részletes szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
a Magyar Exporthitel MEHIB Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a
Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem-piacképes kockázatú biztosítások
feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendeletet
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