
 

 

RQFII - ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 

legutolsó frissítés: 2017. február 15. 

 

A People’s Bank of China, a Kínai Népköztársaság központi bankja 2015 júniusában1 hagyott jóvá 50 

milliárd renminbi keretösszegű RQFII kvótát Magyarország számára. Az alábbiakban a kvóta kihasználási 

lehetőségére vonatkozó általános információkat közöljük.  

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vonatkozó kínai szabályozások, előírások változhatnak, így az RQFII prog-

ramban történő részvétel során erre kérjük, kiemelten figyeljenek!  

 

Mi az RQFII? 

Az RQFII a „Renminbi Qualified Foreign Institutional Investors” rövidítése, amely státusz megszerzésével 

valamely külföldi intézményi befektető jogosultságot szerez arra, hogy renminbi forrást felhasználva a 

kínai onshore értékpapírpiacon fektessen be.  

 

Mely piacokhoz ad hozzáférést az RQFII program? 

Az RQFII programban az onshore kínai részvény-és kötvénypiachoz kaphatnak hozzáférést külföldi intéz-

ményi befektetők. (A befektetési eszközök köre tartalmazza a következőket: A-típusú részvények, tőzsdén 

kereskedett kötvények, a kínai bankközi kötvénypiacon kereskedett kötvények, értékpapír befektetési 

alapok, részvényindexre szóló határidős ügyletek, A-típusú részvény IPO-jában részvétel) 

 

Mit jelent az RQFII programban történő részvétel? 

Az RQFII programban történő részvétel keretében intézményi befektető az illetékes kínai hatóságtól igé-

nyelhet RQFII státuszt és befektetési kvótát, melyek megszerzését követően hozzáférhet az onshore kínai 

részvény-és/vagy kötvénypiachoz.  

 

Mely pénzügyi intézmények jogosultak RQFII programban történő részvételre? 

Mindazok a magyarországi székhellyel rendelkező intézmények (ide nem értve a fióktelepeket), amelyek az 

RQFII státusz és kvóta megszerzéséhez szükséges egyéb feltételeket is teljesítik, így  

 hitelintézetek, 

 biztosítók, viszontbiztosítók, 

 befektetési vállalkozások, 

 kollektív befektetési formák, befektetési alapkezelők, 

                                                                 

1https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2015-evi-sajtokozlemenyek/renminbi-kotvenybefektetesekrol-es-elszamolasi-mechanizmus-letrehozasarol-szolo-

megallapodasokat-irt-ala-a-magyar-nemzeti-bank-es-a-kinai-nepkoztarsasag-jegybankja-bazelban
 

https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2015-evi-sajtokozlemenyek/renminbi-kotvenybefektetesekrol-es-elszamolasi-mechanizmus-letrehozasarol-szolo-megallapodasokat-irt-ala-a-magyar-nemzeti-bank-es-a-kinai-nepkoztarsasag-jegybankja-bazelban
https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2015-evi-sajtokozlemenyek/renminbi-kotvenybefektetesekrol-es-elszamolasi-mechanizmus-letrehozasarol-szolo-megallapodasokat-irt-ala-a-magyar-nemzeti-bank-es-a-kinai-nepkoztarsasag-jegybankja-bazelban
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 és egyéb eszközkezelési jogosultsággal rendelkező intézmények, 

 egyéb hosszú távon befektető, intézményi befektetők i.e. önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, 

magánnyugdíjpénztárak, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények, egyéb alapok. 

 

Melyek az illetékes kínai hatóságok? 

Az RQFII program esetében az alábbi kínai hatóságok az illetékesek:  

 China Securities and Regulatory Commission (CSRC) – RQFII státusz igénylésének elbírálása 

 State Administration of Foreign Exchange (SAFE) – az RQFII kvóta nagyságának meghatá-

rozása 

 People’s Bank of China (PBOC), a kínai jegybank – a kínai bankközi kötvénypiaci befekteté-

sek esetén PBOC-nál regisztráció szükséges 

 China Financial Futures Exchange (CFFEX)---a futures kötések végrehajtásához szükséges 

kvótához kapcsolódóan) 

 

 

Közvetlenül történik-e az RQFII státusz és kvóta igénylése illetve regisztrációja az illetékes kínai hatósá-

goknál? 

Az RQFII státusz és kvóta ügyintézés első lépése Kínában működő letétkezelő bank (custodian) kiválasztá-

sa, melyen keresztül történik az RQFII státusz és a kvóta igénylése illetve bizonyos nagyságrendű befekte-

tési kvóta esetén elegendő a regisztráció. Amennyiben az intézményi befektető a kínai onshore bankközi 

kötvénypiachoz is hozzáférést kíván igényelni az RQFII státusz és kvóta igénylését illetve regisztrációját 

olyan bankon keresztül szükséges lebonyolítani, amely letétkezelési és elszámolási (custodian and clearing 

settlement) jogosultsággal is rendelkezik.  

 

Közvetlenül történik-e a kereskedés a kínai részvénypiacon az RQFII program keretében? 

Az RQFII programban részt vevő külföldi intézményi befektetők nevében onshore értékpapírpiaci kereske-

désre jogosult cég („domestic securities company”) végzi a tényleges kereskedési tevékenységet. 

Az RQFII programban részt vevő külföldi intézményi befektetők helyi alapkezelő céget is megbízhatnak 

értékpapírpiaci befektetéseik kezelésével.  

 

Közvetlenül történik-e a kereskedés a kínai bankközi kötvénypiacon az RQFII program keretében? 

Az RQFII státusszal és kvótával rendelkező külföldi intézményi befektető nevében eljáró elszámolási ügy-

nök (aki egyben a letétkezelési jogosultságokat végző bank is lehet) végzi a tényleges kereskedési tevé-

kenységet a kínai bankközi kötvénypiacon.  
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Melyek a letétkezelő bankok, akiken keresztül az RQFII státusz és kvóta igénylése illetve regisztrációja 

történhet? 

A letétkezelő bankok listája a következő linken érhető el:  

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/gjb/sczr/qfiitghylb/201508/t20150831_283420.html 

 

Milyen számlák nyitása szükséges, hogyan történik az ügyletek elszámolása? 

Az értékpapír piaci ügyletekhez kapcsolódó számlanyitási és elszámolási kérdésekben javasoljuk, hogy 

forduljon a letétkezelésre jogosult bankok felé! 

 

Hol lehet tájékozódni a részletes feltételekről? 
Javasoljuk, hogy az aktuális feltételekről a letétkezelésre jogosult banknál tájékozódjanak. 

 

Hasznos linkek:  

CSRC (China Securities Regulatory Commission): www.csrc.gov.cn 

SAFE (State Administration of Foreign Exchange): www.safe.gov.cn 

PBOC (People’s Bank of China): www.pbc.gov.cn 

CCDC (China Central Depository and Clearing Co.): www.chinabond.cn 

SD&C (China Securities Depository and Clearing Corporation Limited): 

http://www.chinaclear.cn/english/en_index.shtml 

 

Néhány releváns dokumentum:  

PBOC Public Notice No. 3.[2016] (közzététel: 2016. március) 

http://www.pbc.gov.cn/english/130721/3037272/index.html 

 

The Measures for the Pilot Scheme of Securities Investments in China Made by the RMB Qualified Foreign 

Institutional Investors (közzététel: 2015. július) 

www.chinabond.com.cn/Info/21301112 

 

Notice of the People’s Bank of China on the Implementation Measure for the Pilot Program of Securities 

Investment in China by RQFIIs (közzététel: 2015. július) 

www.chinabond.com.cn/Info/21301997 

 

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/gjb/sczr/qfiitghylb/201508/t20150831_283420.html
http://www.csrc.gov.cn/
http://www.safe.gov.cn/
http://www.pbc.gov.cn/
http://www.chinabond.cn/
http://www.chinaclear.cn/english/en_index.shtml
http://www.pbc.gov.cn/english/130721/3037272/index.html
http://www.chinabond.com.cn/Info/21301112
http://www.chinabond.com.cn/Info/21301997
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Measures for the Pilot Program of Securities Investment in China by RMB Qualified Foreign Institutional 

Investors, CSRC Decree No. 90 (közzététel: 2013. március) 

http://www.csrc.gov.cn/pub/csrc_en/laws/overrule/decrees/201303/t20130327_222793.html 

 

Provisions on the Implementation of the Measures for the Pilot Program of Securities Investment in China 

by RMB Qualified Foreign Institutional Investor (közzététel: 2013. március) 

www.csrc.gov.cn>laws>Announcement 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti dokumentumok listája nem teljes, az RQFII program keretében történő 

befektetésekre további szabályok vonatkoznak, melyekre figyelemmel kell lenni! Felhívjuk a figyelmet, 

hogy a vonatkozó szabályok változhatnak azok nyomon követése a befektető felelőssége!  

Jelen tájékoztató célja, hogy a magyarországi befektetők számára a jelenleg rendelkezésre álló informáci-

ók alapján tájékoztatást nyújtson a kvóta kihasználási lehetőségeinek alapvető kérdéseiről. Ebből követke-

zően jelen tájékoztatásunk nem érinti a befektetőknek a vonatkozó kínai szabályozások, hatósági köve-

telmények megismerésére, értékelésére, nyomonkövetésére vonatkozó felelősségét. 

 

http://www.csrc.gov.cn/pub/csrc_en/laws/overrule/decrees/201303/t20130327_222793.html

