
  
 

EXIM TÁJÉKOZTATÓ 

 

 A Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank) és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. 

(MEHIB) célja, hogy a magyar exportőrök számára hatékony finanszírozási és biztosítási 

konstrukciókat szolgáltasson. Az EXIM küldetése a magyar vállalkozások exportpiacokon való 

közvetlen és közvetett megjelenésének és nemzetközi versenyképességük növelésének 

támogatása.  

 

1. Az EXIM bemutatása  

 

A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Eximbank) – a Magyar 

Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (MEHIB) együtt az 

Exportgarancia Biztosítási Részvénytársaság szétválásával jött létre az 1994. évi XLII. 

törvényben foglaltak szerint azzal az alapvető célkitűzéssel, hogy direkt és indirekt módon 

elősegítse a magyar áruk és szolgáltatások külpiacokon történő értékesítését, a magyar 

vállalatok nemzetközi üzleti lehetőségeinek kihasználását. Az Eximbank és a Mehib 1994. 

május 26-án kezdte meg működését. 2012-től a két intézmény a két jogi entitást megőrizve, 

integráltan működik.  

 

Mindkét társaság 100%-ban a magyar állam tulajdonában van, a magyar állam tulajdonosi 

jogait 2014. június 6-tól a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gyakorolja.  

 

2. Jogi háttér  

 

Szervezeti, működési keretek  

 

Az Eximbank Zrt. és a Mehib Zrt. jogi státusát és tevékenységének kereteit:  

• a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító 

Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény (EXIM törvény),  

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk)  

rendelkezései határozzák meg.  

 

A Bank vonatkozásában alkalmazandó speciális jogszabály továbbá:  

 

• a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 

(Hpt.),  



  
 

• a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 

85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet (Kamatkiegyenlítési 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 

(Garancia rendelet)  

 

A Mehib által alkalmazandó továbbá:  

 

• a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, 

a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú 

biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet (Mehib 

kormányrendelet).  

 

A hazai jogszabályok mellett mind a Bank, mind a Biztosító tevékenységére a vonatkozó 

európai uniós és egyéb nemzetközi (különösen az OECD) előírások irányadóak.  

 

Az EXIM törvény értelmében az Eximbank a magyar áruk és szolgáltatások exportjához, a 

beszállítói ügyletekhez, az exportcélú befektetésekhez, a belföldi székhelyű gazdálkodó 

szervezet nemzetközi versenyképességet javító befektetéseihez, beruházásaihoz, 

forgóeszközigényeihez, a nemzetközi segélyügyletekhez, a magyar befektetők külföldi 

befektetéseihez, valamint az importhoz, továbbá Magyarországon megvalósuló külföldi 

beruházásokhoz és azok érdekében létrejött jogviszonyokhoz kapcsolódóan végez a törvényben 

meghatározott pénzügyi szolgáltatási, és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységet.  

A Biztosító exportirányú külkereskedelmi ügyletekhez, nemzetközi segélyügyletekhez, 

beszállítói ügyletekhez, exportcélú befektetésekhez, magyar befektetők külföldi 

befektetéseihez és belföldi értékesítésekhez kapcsolódóan jogosult végezni tevékenységét.  

 

Mind a Bank, mind a Biztosító részére kötelezően alkalmazandó eljárásokat fogalmaz meg a 

Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságnak és a Magyar Exporthitel Biztosító 

Részvénytársaságnak a központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól 

szóló 16/1998. (V.20.) PM rendelet (Elszámolási rendelet). 

 

3.  Termékek  

 

Az EXIM olyan termékpaletta kialakítására törekedett, amely hitelezési, garanciavállalási és 

biztosítási termékeivel teljes mértékben lefedi az exporttevékenységhez kapcsolódó termelési 

folyamatokat.  



  
 

 

Hiteltermékek:  

 

 
Garanciák biztosítások:  

 

 

 



  
 

4. Magyar tartalom elvárás  

 

A banki és biztosítási termékek kizárólag abban az esetben vehetőek igénybe , amennyiben a 

külkereskedelmi szerződésben az elvárt releváns magyar tartalom rendelkezésre áll.  

 

A magyar hányad elvárás, illetve annak igazolási módja:  

 

1. Áruk esetében – min.: 50%  

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara területileg illetékes szerve által kiadott származási 

bizonyítvánnyal rendelkezzen legalább a finanszírozott /biztosított ügylet keretében kiszállított 

áruk 50%-a.  

 

2. Építés szerelés szolgáltatás esetében – min.: 25%  

A fővállalkozói szerződés finanszírozási költségekkel csökkentett értékének legalább 

egynegyed részben magyar származásúnak kell minősülnie, amelyről a Magyar Kereskedelmi 

és Iparkamara területileg illetékes szerve magyar hányad igazolást állít ki.  

 

3. Szolgáltatás esetében – .min.: 50%  

A finanszírozott/biztosított ügyfél 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.  

 

4.  Elérhetőségeink  

 

Az EXIM Magyarországon az alábbi 13 nagyvárosban található meg:  

- Budapest – Központ  

- Székesfehérvár  

- Veszprém  

- Győr  

- Szombathely  

- Zalaegerszeg  

- Kaposvár  

- Pécs  

- Szeged  

- Kecskemét  

- Debrecen  

- Nyíregyháza  

- Miskolc  

 

Ezen kívül 3 külföldi képviselttel rendelkezik:  

- Moszkva  

- Isztambul  

- Belgrád 


