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Beszámoló a Budapest Renminbi 
Kezdeményezés 2019. évi konferenciájáról*

Mészáros Tünde

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2019. március 29-én ötödik alkalommal rendezett 
konferenciát a Budapest Renminbi Kezdeményezés keretein belül. Nagy Márton, 
a Magyar Nemzeti Bank alelnöke nyitóbeszédében elmondta, hogy a magyar jegy-
bank sokféle eszközzel támogatja a renminbi globális szinten meghatározó devizává 
válását, és az eredményekről évente beszámol a Budapest Renminbi Kezdeményezés 
keretein belül megrendezésre kerülő konferencián. Az MNB a kínai gazdasági és 
finanszírozási lehetőségekhez széleskörű, nyitott hozzáállással közelít, figyelembe 
véve a globális változásokat is. Az MNB amellett, hogy már megtette az első lépé-
seket a FinTech-cégeket támogató szabályozói környezet kialakításához, kiemelten 
támogatja a magyar pénzügyi szakemberek vezető szerepre való törekvését a pénz-
ügyi innovációk terén. 

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese előadá-
sában kiemelte: a magyar-kínai gazdasági kapcsolat dinamikusan fejlődik, melynek 
eredményeként újabb és újabb sikertörténetről számolhatunk be. Az eddig elért 
kormányzati és jegybanki eredményeken túl további együttműködési lehetőségeket 
rejt magában a két ország közötti sokrétű kapcsolat. A miniszterhelyettes előadá-
sában hangsúlyozta a kínai tőke Európába történő áramlásának geopolitikai jelen-
tőségét, rámutatva arra a tényre is, hogy a kínai befektetések száma az elmúlt tíz 
évben hazánkban is érezhetően emelkedett.

Qui Yonghao, a Fudan Egyetem rektorhelyettese gratulált hazánknak, hogy egy újabb 
sikeres kezdeményezés eredményeként a kínai Alipay mobilfizetési szolgáltatása 
elérhetővé vált Magyarországon. Méltatta a két ország közötti pénzügyi együttmű-
ködés fontosságát és Magyarországnak a „keleti nyitás” stratégiáját, kiemelve a Bank 
of China Magyarországi Fióktelepét mint az első kínai bankot a közép-kelet-európai 
régióban, a devizacsere-megállapodást, a magyar állampapír-kibocsátást Kínában, 
valamint a gazdasági, pénzügyi, kulturális és oktatási területeken elért eredménye-
ket, köztük a Budapesti Corvinus Egyetemen a Fudan Egyetem társszervezésében 
elindított, kettős diplomát adó MBA-képzést, amely az MNB szakmai támogatásával 
jött létre.

Hitelintézeti Szemle, 18. évf. 2. szám, 2019. június, 155–158. o.

*  A jelen kiadványban megjelenő írások a szerzők nézeteit tartalmazzák, ami nem feltétlenül egyezik a Magyar 
Nemzeti Bank hivatalos álláspontjával.
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Patai Mihály, a Magyar Bankszövetség elnöke1 kiemelte, hogy a bankszektornak 
több fontos leckét kellett megtanulnia az utóbbi években. A vállalati szektor nehe-
zen jutott hitelhez, de az MNB Növekedési Hitelprogramja segített a szorongatott 
helyzetből kikerülni. A lakossági devizahitelek magas aránya jelentős kockázatokat 
hordozott magában, a forintosítás azonban hozzájárult a magyar gazdaság stabili-
zálásához; a bankszektor tulajdonosi szerkezete is megváltozott, ami mára 50 száza-
lékos hazai részesedéshez vezetett. A hazai bankrendszer tagjainak döntő többsége 
2018-ban már nyereségesen tevékenykedett, kedvező likviditási helyzet és stabil 
tőkehelyzet mellett.

Marco Iannaccone, az UniCredit Bank Magyarország Zrt. vezérigazgató-helyettese 
kitért arra, hogy a bank elsőként teszi elérhetővé Kína legelterjedtebb mobilfizetési 
megoldását Magyarországon. Stratégiájuk egyik fókuszában az áll, hogy az ügyfelek 
számára biztosítsák az innovatív metódusokat. Ebbe illeszkedik az a szolgáltatás, 
melyen keresztül a kínai turisták a már megszokott, mobiltelefonos applikációju-
kat használva vásárolhatnak a magyar kereskedőknél, akik számára szintén számos 
előnyt hordoz az innovatív fizetési megoldás. 

Ezt követően átadásra került a Pallas Athéné Könyvkiadó (PABOOKS) könyvesbolt-
jában elérhető Alipay-terminál, amelyet próbavásárlással is teszteltek.

A szakmai program Richard Wernernek, a Fudan Egyetem professzorának előadá-
sával folytatódott, aki többek között azt boncolgatta, hogy csak néhány kelet-ázsiai 
ország, nevezetesen Japán, Dél-Korea, Szingapúr és Kína tudott a fejlődő kategóriá-
ból a fejlett államok közé kerülni. Kína hihetetlen gazdasági fejlődése az egész világ 
számára jó példával szolgálhat arra, hogy mi minden érhető el a megfelelő stratégia 
megválasztásával. Az „Egy Övezet, Egy Út” kezdeményezés olyan együttműködés, 
melyen keresztül Kína a sikeres stratégiáját megosztja az együttműködő államokkal, 
amelyek gazdasága várhatóan közvetlenebbül profitál majd ebből, mint más, korábbi 
nemzetközi fejlesztési lehetőségekből. A renminbi nemzetközivé válása nemcsak 
Kína, hanem más államok számára is hatalmas lehetőségeket teremt.

Ponevács-Pana Petra, a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkára 
a Kína és Magyarország közötti sokrétű, erős és eredményes politikai és gazdasá-
gi együttműködést méltatta, kiemelve többek között a Budapesten megrendezett 
„16+1” találkozót és a Gazdasági, Kereskedelmi és Pénzügyi Fórumot, az első Kínai 
Nemzetközi Import Expót, melyre Magyarország miniszterelnöke is meghívást ka-
pott, továbbá a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatok dinamikus fejlődését 
és a magas minőségű magyar mezőgazdasági termékek exportját. A beruházások 
terén a magyar kormány egy kutatási, fejlesztési, innovációs központ (R&D&I hub) 

1  Dr. Patai Mihály 2011. április 15-től 2019. április 21-ig töltötte be a Magyar Bankszövetség elnöki tisztségét. 
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létrehozását célozza. A monetáris politikai együttműködés a leggyorsabban fejlődő 
szegmens, melyet az MNB által eddig elért eredmények kitűnően példáznak.

A Bank of China Londoni Fióktelepének képviseletében Rob Loewy tartott előadást 
a kínai pénzpiacok fejlődéséről. A piac fokozatos liberalizálásának köszönhetően 
2013 és 2018 között a külföldiek által tartott eszközök állománya több mint négysze-
resére növekedett a kötvénypiacon, és háromszorosára a tőkepiacon. A renminbi egy 
még jelentősebb Kína jelképe, ezért többek között az FX-piacon is folytatódnia kell 
a reformoknak. A kínai bankközi kötvénypiac (China Interbank Bond Market) mára 
a világ harmadik legnagyobb, fix hozamú OTC- piaca (OTC fixed income), ahová 2018 
végéig már több mint 1200 külföldi befektető lépett be, és várhatóan a jövőben is 
folytatódik a növekedési tendencia.

Palotai Dániel, az MNB ügyvezető igazgatója és főközgazdásza Kína globális, az új 
gazdasági világrendben betöltött szerepéről beszélt. Hangsúlyozta, hogy hazánk 
Kínával fennálló pénzügyi és gazdasági kapcsolata gyors ütemben fejlődik, a keres-
kedelmi kapcsolatok volumene az elmúlt években jelentősen megugrott, és mind 
a Magyarországon letelepedett, mind az ide látogató kínai állampolgárok emelkedő 
száma, valamint az oktatási cserekapcsolatok jelentős bővülése is további növeke-
dési potenciált tartogat. A Magyar Nemzeti Bank Renminbi Programja és a Budapest 
Renminbi Kezdeményezés, amellett, hogy támogatja a kínai deviza nemzetközivé 
válását, hazai viszonylatban is jelentős eredményeket ért el 2015 óta, aminek ak-
tuális példáját jelenti az Alipay-terminál átadása is.

A szakmai előadások sorát Gabler Gergely, az MNB igazgatója folytatta, aki szabályo-
zói szemszögből mutatta be a magyarországi innovációkat és a FinTech-kérdéskört. 
Jegybanki szempontból olyan keretrendszer felállítása a cél, amely a kockázatok 
minimalizálása mellett hatékonyan képes támogatni az innovatív megoldások elter-
jedését. A szabályozói dilemma, azaz a szigorú szabálykövetés megkövetelése vagy 
a nem beavatkozó megközelítés ellentétének feloldására az MNB két megoldást 
vezetett be. A jegybank az „innovation hub” és a „regulatory sandbox” elindításán 
és működtetésén keresztül konzultációs platformot és szabályozói tesztkörnyeze-
tet biztosít a csatlakozó FinTech-cégek számára. Az MNB innovatív megoldásainak 
következő lépcsőfokát az azonnali fizetési rendszer elindítása jelenti.

Az UniCredit Bank képviseletében Marosi Bence a bank és az Alipay közötti globális 
szintű együttműködésről beszélt, amelynek köszönhetően az adott naptól Magyar-
országon is elérhető a kínai mobilfizetési szolgáltatás a kínai érintettek számára. 
Az Alipay-terminálok magyarországi megjelenése a kereskedők és a szolgáltatást 
igénybe vevő felhasználók számára egyaránt előnyös. Az Ázsiából és főként Kínából 
az európai országokba érkező turisták száma dinamikusan emelkedik, és a tapasz-
talatok alapján az ide látogató vendégek szívesen használják a már megszokott 
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mobilfizetési megoldásaikat külföldön is, ezért hazánkban szintén a szolgáltatás 
gyors felfutása várható. 

Trinh Anh Tuan, a Corvinus FinTech Center vezetője az aktualitások között kínai, 
svájci és amerikai FinTech-megoldásokat is bemutatott, és kiemelte, hogy Magyar-
országon is egyre több fórumon keresztül (például dedikált „lab”-ek felállításával) 
segítik az innovatív startup-okat. A Corvinus FinTech Center a pénzügyi technológia 
és a digitális transzformáció területén kívánja összefogni és fejleszteni az egyetemi 
oktatást, a kutatást, az érintettek közösségét és az innovációt. Tevékenységének 
fókuszában többek között a mesterséges intelligencia pénzügyi területen történő 
alkalmazása, a digitális pénztárca és a blockchain áll.

Qian Jun, a Fudan Egyetem dékánja a kínai árnyékbankrendszer kapcsán bemu-
tatta, hogy a szektor egyik legmeghatározóbb tényezőjének, a bankok által kínált 
vagyonkezelési termékeknek a gyors elterjedését mi okozta, illetve milyen, akár 
tovagyűrűző kockázatai vannak e jelenségnek. Kiemelte a négy nagybank és a kisebb 
intézmények releváns termékei közötti főbb eltéréseket is. Az árnyékbankrendszer 
térnyerése nemcsak a betétek terén fokozta a versenyt, hanem az intézmények 
között is, valamint a monetáris politikai döntésekre is hatással volt. 

A konferenciát a Xiaoqiong Hu, az Alipay képviselője által tartott előadás zárta. 
Elmondta, hogy az Alibaba Csoport globalizációs céljának fókuszában (i) az import 
erősítése érdekében a vásárlás, (ii) az export növelését célozva az eladás, (iii) a 
globális digitális pénzügyi platform, (iv) a világszintű logisztikai hálózat kialakítása 
és a megoldások világszintű elterjesztése, valamint (v) a kikapcsolódás, elsősorban 
az utazás áll. A több mint 870 millió felhasználó bárhol, bármikor online és offline 
is tudja használni a fizetési és átutalási szolgáltatást. Kínában a mobilfizetési pe-
netráció aránya dinamikusan emelkedik nemcsak a városokban, hanem a vidéki 
területeken is. A vállalat által nyújtott hitelezési szolgáltatás is fokozatosan teret 
nyer: emelkedik az ügyfelek és az ismételt igénybevételek száma, valamint az átlagos 
havi költés nagysága is. 

A konferencia zárásaként Palotai Dániel méltatta az előadó személyeket, az elhang-
zott előadásokat, valamint a konferencia keretében átadott Alipay-terminált mint 
a magyar-kínai együttműködés legújabb mérföldkövét. Kifejezte azt a reményét is, 
hogy a jövő évben megrendezésre kerülő eseményen újabb eredményekről lehet 
majd beszámolni. 


