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A Kínai Fejlesztési Bank 1994-ben alakult a Kínai Államta-
nács alá tartozó „policy” jellegű pénzügyi intézményként. 
2008 decemberében alakult át Kínai Fejlesztési Bank Tár-
sasággá. 2015 márciusában, a Kínai Államtanács hivatalo-
san közzétette a bankunk jellegét, amely onnantól kezdve 
fejlesztési pénzügyi intézmény.
 A Kínai Fejlesztési Bank elsősorban közép- és hosszú 
távú hitelezéssel és befektetéssel foglalkozik, a nemzet-
gazdaság kiemelt fontosságú közép- és hosszú távú fejlesz-
tési stratégiája érdekében nyújt szolgáltatást. 2016-os évet 
bezárólag, a bank mérlegfőösszege 14.000 milliárd RMB, 
azon belül devizahitel-állománya 370 milliárd USD, rossz 
hitelek aránya kitartóan 1% alatt volt, tovább emelkedik 
a fenntartható fejlődési képessége és a kockázat ellenálló 
képessége. A professzionális hitelminősítő intézmények, 
mint Moody’s, S&P stb. több éven keresztül Kína szuve-
rén adósosztályzatával azonos szinten minősítették a Kínai 
Fejlesztési Bankot. A Kínai Fejlesztési Bank a világ legna-
gyobb fejlesztési pénzügyi intézmény, legnagyobb külföldi 
piaccal rendelkezik finanszírozási és befektetési együttmű-
ködésben, közép- és hosszú távú hitelezésben, valamint 
kötvénykibocsátásban a kínai bankok közül. 2015-ben, az 
amerikai Fortune 500 listában 87. helyet kapott.  
 A Kínai Fejlesztési Bank jelenleg 37 első rangú és 3 má-
sodrangú fiókkal rendelkezik Kontinentális Kínában, hatá-
ron túl pedig Hong Kongban fiókot, Kairóban, Moszkvában, 
Rio de Janeiroban, Caracas-ban, Londonban, Vientiánban 
alapítottak összesen 6 képviselői irodát. A bankban össze-
sen közel 9000 fő dolgozik. A bank alá a CDB Capital, a CDB 
Securities, a CDB Leasing és a CDB Közép-Afrikai Fejlesztési 
Alap tartoznak leányvállalatként.
 A Kínai Fejlesztési Bank Ausztriai Munkacsoport egy 
Budapest központú csoport, amely a bank osztrák és ma-
gyar üzleti érdekeltségeit koordinálja. Az „Egy Öv és Egy 
Út” stratégiával összhangban és a Kína-KKE „16+1” együtt-

China Development Bank (CDB) was founded in 1994 as a 
policy financial institution under the direct leadership of 
the State Council. It was incorporated as China Develop-
ment Bank Corporation in December 2008, and officially 
defined by the State Council as a development finance in-
stitution in March 2015.
 CDB provides medium- to long-term financing facilities 
that serve China’s major long-term economic and social 
development strategies. By the end of 2016, its assets 
grew to RMB 14 trillion, with the foreign currency loan ex-
ceed to 3.7 trillion US Dollars, the non-performance rate 
continuously below to 1%. Professional credit rating agen-
cies including Moody’s and Standard & Poor’s have rated 
CDB at the same level as China’s sovereign rate.
 CDB is the world’s largest development finance institu-
tion, and the largest Chinese bank for foreign investment 
and financing cooperation, long-term lending and bond 
issuance. It ranked 87th on the Fortune Global 500 list in 
2015.
 CDB currently has 37 primary branches and 3 secondary 
branches on the Chinese mainland, one offshore branch in 
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működési irányelvnek megfelelően, a Kínai Fejlesztési 
Bank elkötelezett abban, hogy finanszírozási szolgáltatást 
nyújtson mind a kínai, mind a magyar vállalatok számára, 
és fejleszti a magyar pénzügyi intézményekkel való együtt-
működést.

Kapcsolattartó: Hu Ming
Mobil: 0086-18550271968 (kínai) 

0036-308756856 (magyar)
Email: huming@cdb.cn

Zhong Youfang:
Mobil: 0086-18626297001 (kínai) 

0036-304301455 (magyar)
Email: zhongyoufang@cdb.cn

Wang Yujing:
Mobil: 00086-13701230023 (kínai) 

0036-302981159 (magyar)
Email: wangyujing@cdb.cn

Hong Kong and six representative offices in Cairo, Moscow, 
Rio de Janeiro, Caracas, London and Vientiane, with about 
9,000 staff. Its subsidiaries include CDB Capital Co.,Ltd., 
CDB Securities Co.,Ltd., CDB Leasing Co.,Ltd. and China-Af-
rica Development Fund Co.,Ltd..
 The Austria Central Mission of CDB is a team based in 
Budapest that coordinates CDB business in Austria and 
Hungary. In line with the “One Belt One Road” Strategy 
and the China-CEEC “16+1” cooperative framework, CDB 
is devoted to providing financing facilities to both Chinese 
and Hungarian enterprises, and enhancing financial coop-
eration with Hungarian financial institutions. 
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