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Bárdi lásZló

Jelenkori migrációs jelenségek, különös tekintettel a magyar-
országi kínai bevándorlókra

Az általános nemzetközi migráció a globalizálódó nagyvilág egyik igen időszerű, és okaiban, jelentkezési 
formáiban, valamint következményeiben igen összetett, szerteágazó jelensége. Már a kiindulási, kiváltó 
okai is eltérőek, mert a politikai indíttatás mellett a gazdasági tényezők, újabban pedig humanitárius 
okok is komoly szerepet játszanak. Térbeli jelentkezése eléggé hagyományos, mert a keletről nyugatra, 
valamint a délről északra irányuló tendencia már a korábbi történelmi korokban is megjelent.

Ezúttal most a belső (= az országokon belüli) migrációval nem foglalkozunk, csupán annak a külső (= 
nemzetközi) változatával. Esetünkben az utóbbit is szűkebben, a megjelölt alcímhez igazodóan, csupán 
Magyarország és Kína viszonylatában tekintjük át. Ez nem sorolható sem a kényszerű, azaz a menekülésjel-
legű, sem az illegális migrációs formákhoz.

Kínából, mint a kibocsátó országból gyakorlatilag legálisan, útlevéllel érkeznek a szerencsét próbáló 
migránsok Magyarországra, a befogadó országba. Az 1986-os kínai útlevél-liberalizáció megteremtette en-
nek jogszerű adminisztratív hátterét, ami öt évvel később még tovább enyhült. Hazánk ugyan Kína néző-
pontjából csak aprócska területű és lakosságú, bár fekvésének stratégiai fontossága egyértelműen komoly 
tényező, s ezért az ide érkező kínaiak szempontjából jelentősnek tekinthető.

Az International Organization for Migration (Nemzetközi Migrációs Szervezet) 2008-ban kiadott jelen-
tése szerint 200 millió migráns van világszerte, s közöttük is töretlenül egyenletesen növekvő a kínaiak 
részaránya. Ez a szám feltehetően emelkedett a legutóbbi évek során. Valamennyi érintett fogadó ország, 
így hazánk részére sem lehet közömbös, hogy az említett bevándorlók szociológiai szempontból milyen 
összetételűek, melyek a közeli és a távolabbi céljaik, a beilleszkedésük milyen, egyszóval tehát összesség-
ében milyennek minősíthető a részvételük a hazai társadalom életében.

1988-tól a kínai-magyar államközi konzuli egyezmény eltörölte a két ország polgáraira vonatkozó beuta-
zási vízumkényszert. Ez nagyjából három éven át érvényben is maradt. A Deng Xiaobing nevéhez kapcsol-
ható kínai reform és nyitási politika meghirdetése óta, lényegében tehát 1993 tavaszától az állampolgáraik 
még sokkal könnyebben juthattak útlevélhez. A Magyarországra beérkező kínaiak létszámára vonatkozó 
statisztikai adatok ugyanakkor igen sokszor hiányosak, minden jószándék ellenére is meglehetősen pon-
tatlanok, és a valóságos helyzetet általában alulértékelve mutatják be. A különböző szervek (belföldön: 
Központi Statisztikai Hivatal, Bevándorlási és Állampolgári Hivatal ; külföldön az Eurostat, s méginkább az 
alapítványi szervek részéről és az Európai Integrációs Alap támogatásával) végzett adatfelvételek gyakran 
eltérő adatokat közölnek. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalban 1995-től más módszer szerint tör-
tént a feldolgozás, ezért a korábbi időszakra nincsenek összehasonlítható adatok, másrészt 2000. január 
1-től a külföldiekre vonatkozó nyilvántartási rendszer is megváltozott. Ezt követően 2001.jan.1-től további 
adatrevízió is történt: a lejárt tartózkodási engedéllyel rendelkezők kikerültek a nyilvántartásból. Ettől 
függetlenül is az alapvető tendenciák azért egyértelműen felismerhetők, s viszonylagos pontosságuk elle-
nére is lehet azokra építeni.

Bevezetőben azt lehet kijelenteni, hogy a hazánkba érkező kínai migránsok 

útlevéllel érkező legális bevándorlók;

nem szorulnak segélyre, gyakorlatilag önellátók;

nem laknak menekült-táborokban;

létszámuk számottevő.
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•

•
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Döntő többségük önálló, esetleg államilag támogatott vállalkozó, másrészt tanulmányok végzésére érke-
zett, illetve a családegyesítés során került Magyarországba.

A létszámuk – elsősorban a 80-as évek legvégén, a már említett könnyített beutazási lehetőségeket 
felhasználva – jelentősen megugrott, némiképpen eltúlozottnak látszó becslések szerint az ötvenezres 
létszámhoz is közel járt. A Belügyminisztérium adatai szerint 1991-ben 27 ezer feletti létszámban tartóz-
kodtak itt. Az utóbbi évtizedben ez a szám alaposan mérséklődött, így a KSH Népességtudományi Kutató-
intézet Demográfiai Évkönyvének adatai szerint

  2001-ben:  6819 fő;    2002-ben:  6940  fő;

  2003-ban:  6420 fő;    2004-ben:  6760  fő;

  2005-ben:  6956 fő;    2006-ban:  8684  fő;

  2007-ben:  8979 fő;    2008-ban: 10 218 fő

tartózkodott hazánkban. A tízezer körüli létszám viszonylag stabilnak tűnik. Ez azt jelenti, hogy a kínai 
bevándorlók térségünkben a legnagyobb létszámú migráns közösséget alkotják. Az évenkénti létszámnö-
vekedések is nagyjából azonosak, így 2010-ben újabb 1141 fővel emelkedett a létszámuk. Ugyanabban az 
évben az Európai Intergrációs Alap támogatásával végzett vizsgálat 14 345 itt élő kínai állampolgárt össze-
sített. Ittartózkodásuk jogcmét az 1. táblázat mutatja be.

A tartózkodás jogcíme arány
bevándorlási engedéllyel 41%

letelepedési engedéllyel 22%
tartózkodási engedéllyel 31%
meghívólevél kérelemmel 6%

Figyelmet  érdemelnek azok a szociológiai jellegű felméré-
sek, amelyek a közölt összegező adatokat különféle szem-
pontok szerint részletezik. Így életkoruk alapján:

  17 év alatti:   17,8 %

  18-29 év közötti:        23,2 %

  30-44 év közötti:  45,2 %

  45 év feletti:              13,8 %.

Teljesen nyilvánvaló, miután gyakorlatilag valamennyien 
önálló egzisztenciateremtési szándékkal érkeztek, hogy az 
aktív életkorban lévők adják a túlnyomó többséget. Gazda-
sági motíváltságú migrációra érthetően a fiatalabb korosztá-
lyok tagjai vállalkoznak. Amikor azután már sikerül megfelelő 
anyagi biztonságot teremteniük, akkor kerül sor általában a 
családegyesítésre, amikor a befogadó országba meghívják, 

1. táblázat. kínai állampolgárok ittartózko-
dásuk jogcíme szerint. Forrás. 2008. I. fél-
évében felvett adatok, a MKIK Gazdaság- és 
Vállalkozáselemző Intézet interjús felmérése 
alapján.
Megj.: A három hónapra szóló tartózkodási 
engedély ismételten is meghosszabbítható. 
A letelepedési engedélyt azok kaphatják 
meg, akik már 3 éve itt élnek.
átköltöztetik otthon hagyott családtagjaikat. Később az inaktív kor elérésekor sokan visszaköltöznek a 
kibocsátó országukba, ahogyan ezt történelmi és vallási tradícióik, – így az idősebb családtagok kötelező 
eltartását előíró konfuciánus hagyományok -- is kötelezik őket, másrészt a hivatalos rendelkezések is el-
várják tőlük. Az érvényes kínai alkotmány ugyanis kimondja, hogy „a felnőtt korú gyermeknek kötelessé-
ge a szüleit eltartania és segítenie”. Kiegészítő motívumként megemlíthető, hogy a befogadó országban 
megtakarított pénzükből már odahaza kívánják a nyugdíjas éveiket eltölteni. Az életkori tagolódás alapján 
természetes, hogy az egészségi állapotuk is kedvezőbb az átlagosnál.

A kínai migránsok iskolázottsági színtje is meghaladja 
a befogadó ország, azaz Magyarország lakosságáét, miután 
a közép-, illetve felsőfokot végzettek aránya a 80 %-ot is 
meghaladja. Jóllehet az Amerikából átvett, meghonoso-
dott iskolarendszerük miatt nem lehet teljesen azonosítani 
a két ország iskolaszerkezetét, s ebből következően az is-
kolázottságának mértékét, de ez a következő képet mutat-
ja (2. táblázat).

Iskolai végzettség típusa arány
legfeljebb alapfokot végzett 8%

szakmunkásképzőt végzett 10%

középiskolát végzett 47%
felsőfokot végzett 35%

2. táblázat: A migránsok iskolai végzettsége 
egy 2012-es, önbevallásra alapozott felmérés 
szerint.
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Ők az átlagosnál magasabb iskolázottságuk miatt a betöl-
tött munkakörükben általában túlképzettnek minősíthetők, sa-
ját bevallásuk szerint (3. táblázat).

(Nem túlképzettnek tekintjük, amikor a szakismerete és 
iskolai végzettsége megfelel a betöltött munkakörnek. Rész-
legesen túlképzett, amikor a szakismerete megfelel, az iskolai 
végzettsége viszont nem, a munkakörének. Túlképzett, ami-
kor sem a szakismerete, sem az iskolai végzettsége nem felel 
meg az ellátott munkakörnek. Azért mindehhez hozzá kell ten-
nünk, hogy a munkakörök gyakori változása, váltakozása miatt 
 meglehetősen mobil ez a kategória.)

Túlképzettséggel kapcsolatos 
attitűd arány

nem túlképzettek 18%

részlegesen túlképzettek 20%
túlképzettek 40%
nem válaszolt, nem tudta el-
dönteni

22%

3. táblázat: A migránsok túlképzettséggel 
kapcsolatos attitűdje egy 2012-es, önbe-
vallásra alapozott felmérés szerint.

A foglalkoztatás típusa szerinti  
megoszlás arány

vállalkozó és önfoglalkoztató 68%

alkalmazott, egyéb vállalatnál 24%
állami, nonprofit jellegű vállalatnál 6%
nem tudja besorolni 2%

4. táblázat: A migránsok foglalkoztatásának  
típusa (2010).

A kínai bevándorlók egyértelműen önfenntartó jellegű tevékenységet végeznek. Ennek 2010. évi meg-
oszlását a 4., míg a munkavállalói engedélyek ágazati megoszlását az 5. táblázat mutatja be

FEOR-főcsoportok arány
kereskedelem, vendéglátás 73,1%

egyszerű szolgáltatás 12,8%
műszaki, term.tud.foglalkozás 4,1%
gazd., költségvetési szerv vez. 1,8%

könnyűipari foglalkozás 1,6%

5. táblázat: A kínaiaknak kiadott munkavállalói 
engedélyek a FEOR–csoportok szerinti megoszlá-
sa.

A vállalkozások jellemző profilja (6. táblázat) kapcsán fontos megjegyezni, hogy egy-egy megjelzett profil 
néha ismételten is előfordul, miután egy nagyvállalat többirányú tevékenységet végezhet. A 7. táblázatba 
foglalt nagykereskedelmi tevékenység is csupán a pillanatnyi állapotot tükrözi, s itt is természetes a töb-
birányú profil megléte. Korábban Magyarország volt Kelet-Közép-Európában az első számú kereskedelmi 

6. táblázat: A kínai vállalkozások főbb gazdasági 
tevékenysége a Complex 2009-es vizsgálata alap-
ján  

7. táblázat: A kínai nagykereskedelemi tevékeny-
ség megoszlása (2009 januári állapot)

Ágazatok arány
kereskedelem 94,5%

ingatlanügylet, gazd. szolgáltatás 42,0%
vendéglátás, szálláshely szolg 12,3%
feldolgozóipar 10,3%

szállítás, raktározás 9,9%

Tevékenységi kör arány
ruházati cikkek 79,2%

élemiszer, ital 37,3%
nem mezőgazd. anyag, hulladék 27,8%
gépek 8,4%

ügynöki nagykereskedelem 4,7%

Árucsoport arány
elektronika, háztartási cikkek 58,0%

egyéb fogyasztási cikk 59,0%
porcelán, üvegáru, tisztítószer 37,4%
ruha, cipő 7,1%

textilanyag 3,7%

kínai partner, most ez a szerep áttolódott már Lengyel-
országra a régióban.

Ha most a nagykereskedelmen belül az árucikkek 
szerinti megoszlást tekintjük át, akkor a következő ké-
pet kapjuk (8. táblázat).    

Természetes jelenség, hogy egy-egy nagyvállalat 
több profilban is érintett, ezért a százalékok között itt 
is előfordul a fedés. A felmérés óta eltelt idő során az 
elektronikai cikkek mértéke tovább növekedett, bár 

8. táblázat: A kínai nagykereskedelem árufőcso-
portok szerinti megoszlása (Complex 2009)
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ezek jelentős részét az egyértelműen erősödő áruközvetítő tevékenység révén más országokba továbbí-
tották. Hasonlóképpen a kínai kiskereskedelmi tevékenység is változatos és folyamatosan átalakuló képet 
mutat (9. táblázat).

Árucsoport, tevékenység arány
általános fogyasztási cikk 89,3%

nem bolti kiskereskedelem 79,1%

élelmiszer, ital 39,1%

fogyasztási cikkek javítása 4,4%

vegyes kiskereskedelem 3,9%

9. táblázat: A kínai kiskereskedelem jellegének  
megoszlása (Complex 2009)

A nem bolti kiskerekedelem elsősorban a vásári, piacozó 
árusítást foglalja magába, s mint ilyen, jórészt hétvégi 
kiegészítő kereskedelemi tevékenységi forma.   

A hivatalosan bejegyzett kínai cégek száma egyidő-
ben dinamikusan emelkedett. 1995-ben ezek száma már 
ezer felett volt, s harminc kínai többségű piac is léte-
zett. Tíz évvel később ezek száma már háromezernél is 
több volt, s az összértékük 120 millió $ felett volt. Ezzel 
mintegy tízezer munkahelyet teremtettek Magyarorszá-
gon.

A kínai bevándorlók növekvő anyagi biztonságát érzékelteti, hogy egy 2011-es felmérés szerint már 
53%-uk rendelkezett saját lakással. Térbeli megoszlásuk, megtelepedésük valamelyest igazodott a hazai 
átlagállapotokhoz, mert – szintén 2011-es vizsgálat alapján, - 82 %-uk élt a fővárosban, s csupán 1 % a fal-
vakban, kisközségekben. Hazánk mérete miatt sokan megtehették, hogy az üzletük ugyan vidéken volt, de 
valójában ingáztak a fővárosi lakás, illetve a megyeszékhelyek és a falusi munkahely, általában a kisboltok 
között. A 2008. december 31-i állapot szerint a részükre kiadott munkavállalási engedélyek térbeli, terü-
leti megoszlását a 10. táblázat mutatja.

Régió arány
Közép-Magyarország 76,5%

Közép-Dunántúl 8,4%

Észak-Magyarország 3,9%

Nyugat-Dunántúl 3,3%

Észak- Alföld 3,2%

Dél-Dunántúl 2,4%

Dél-Alföld 2,2%

10. táblázat: A kínai állampolgároknak kiadott 
munkavállalási engedélyek területi megoszlása 
(2008. év vége)

A legutóbbi években ugyanakkor megkezdődött egy 
lassú csökkenés a kilencvenes évek kínai bevándorlási 
„aranykorához” képest.

Ennek legfőbb okai: 

a magyarországi piac telítődött: sok, ha-
sonló cikket árusító kereskedő volt, illetve 
van jelen;

folyamatosan csökkent, lassan leépült ha-
zánk kelet-közép-európai nagykereskedel-
mi központi - áruelosztó - szerepe, mert 
a szomszédos országokban is egyre több 
kínai kereskedő telepedett meg; 

•

•

 számos kínai üzletember visszatért a kibocsátó hazájába, mert a korábbi évtizedekhez kép-
est napjainkra már jelentősen kedvezőbbek lettek az ottani üzleti élet körülményei.

A többször hivatkozott 2009-es felmérés szerint a kínaiak 51 %-a mindenképpen elköltözne hazánkból, -akár 
vissza Kínába, akár más európai országba -, ha máshol előnyösebb gazdasági helyzetbe kerülne ezzel.

A lassú re-emigrációs folyamatban  szubjektív tényezőknek viszonylag kevesebb szerepe van, annak 
ellenére, hogy a kínai és a magyar civilizációs különbségek - a nyugati és a keleti civilizációs különbségek 
egyik jellegzetes formájaként -, meglehetősen nagyok.

Ha most néhány „puha szociológiai tényezőt” is áttekintünk, a 2009-es vizsgálatok szerint a kínai emig-
ránsok bizalma elsősorban a honfitársaik, így

a Magyarországon élő többi kínai iránt nyilvánul meg, valamint

az anyaországban élők iránt figyelhető meg.

Mindkét kategória következetesen meghaladja a magyarok iránt érzett bizalmat, s ez még a hosszabb ideje 
itt élők esetében is egyértelmű. Ezzel kapcsolatos az is, hogy a kínaiaknak egymásközti vitáját, súlyos jogi 
problémáját, vagy akár még bűnelkövetését is csak egészen kivételes esetekben szokták a magyar bíró-
ságok elé vinni. Ezeket mindig a saját közösségükön belül rendezik (saját tapasztalatom van egy Pécsett 

•

•

•
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elkövetett gyilkossági kísérletről, de még abból sem lett rendőrségi ügy. A súlyosan sérült sértettet maga 
az elkövető csempészte haza Kínába.) A rendőrségi statisztikákban általában meglehetősen alacsony a 
külföldi bűnelkövetők száma, (nyilvánvalóan az azonnali kiutasítást kockáztatják ezzel) 2009-ben még a 2 
%-ot sem érte el, s ezen belül a kínaiak aránya ki sem mutatható mértékben csekély.

A kínai migránsok magyarországi integrálódási, beilleszkedési szándéka meglehetősen alacsony szintű. 
2001-2006 között mindössze 46 fő folyamodott magyar állampolgárságért, de azóta is száz alatt van ez a 
létszám (ez is elsősorban a hazánkba történő egyszerűbb beutazás, ill. az Európai Unión belüli szabadabb 
utazás érdekében történt). Egy 2009-es felmérés szerint az itt élő kínaiaknak mindössze 27 %-a igényelne 
feltételek nélkül magyar állampolgárságot, míg 32 % teljes mértékben elutasítja azt. 41 %-uk ugyanakkor 
megfontolná a magyar állampolgárság felvételét, ha ez nem járna együtt a kínai állampolgáság elvesztésé-
vel. Korábban ugyan három törvény is elismerte a kettős állampolgárság intézményét (1909, 1912, 1929), 
de 1980. szeptemberétől már nem. Újabban újra felélénkültek az ezzel kapcsolatos politikai viták, s a 
pillanatnyi álláspont szerint 10 éven belül nyilatkoznia kell mindenkinek, hogy melyik állampolgárságát 
kívánja megtartani. 

A befogadó országbéli helyzetüket ellensúlyozandó azért ismételten van arra példa, hogy a saját köre-
ikben szociális célzatú gyűjtéseket végeznek, kulturális rendezvényeket szerveznek Magyarországon az itt 
élő magyarok javára.Az egyéb, szubjektív jellegű, az ittlét hangulatát befolyásoló tényezőkhöz tartoznak 
a diszkriminációs tapasztalatok is. Egy 2010-ben végzett kutatás alapján ennek helyét az alábbiak szerint 
jelölték meg (11. táblázat). 

Helyek, szituációk arány
az utcán 75%

étteremben, szórakozóhelyen 67%

vásárlás alkalmával 66%

rendőrségen 60%

közhivatalban 60%

bevándorlási hivatalban 57%

kórházban 53%

munkahelyen 42%

iskolában 30%

álláskeresés alkalmával 24%

lakószomszédoktól 21%

Ebben természetesen szerepelnek egyszerűbb, talán 
tréfásnak szánt megjegyzések is („rizsevők”, „ferdesze-
műek”, stb.), de ezeket a kínai migránsok bántásként 
érzékelik. Nyilvánvalóan egy-egy kínai bevándorló több 
helyen is szerezhetett kedvezőtlen tapasztalatokat, 
amelyek oka elsősorban nyelvi akadályokban gyökerez-
hetett.

A nyelvi hiányosságok természetesen minden más 
esetben is megnehezíthetik a beilleszkedést, s ez a kí-
naiak esetében fokozottan áll fenn. Egy 2008-as felmé-
rés a magyar nyelvtudásukat próbálta felmérni. Ennek 
alapján

anyanyelvi színten beszélt magyarul:  8%

viszonylag folyékonyan beszélt:        16%

közepes nyelvtudással bírt:              18%

csak kicsit tudott magyarul:  38%

egyáltalában nem tudott:  20%.

•

•

•

•

•

11. táblázat: A kínai migránsok diszkriminációs 
tapasztalatai - Hol tapasztaltak hátrányos meg-
különöztetést?

Az első két kategóriába elsősorban a másod-, esetleg harmadgenerációs kínaiak tartoztak, akik már itt jár-
tak iskolába, az utóbbi kettőbe pedig azok, akik Magyarországot csak átmeneti állomáshelynek tekintették 
és további migrációra készültek. Valójában komoly aggodalmat jelent a számukra, ha gyermekeik, unokáik 
elveszítik az anyanyelvüket, ezért igen fontos a számukra a kínai nyelvű és szellemiségű iskoláztatás. 
Az anyanyelv és az anyaországbeli kultúra megőrzése szempontjából nagyon jelentős a 2004. szept. 1-től 
megindult budapesti kínai-magyar két tanítási nyelvű iskola. Ez kezdetben nem érte el a száz fős diáklét-
számot, de napjainkra már többszáz fős tanulósereget mondhat a magáénak. A korábbi, kínai magániskola, 
amely csak hétvégeken működött (magas tandíj ellenében), egyre jobban visszaszorult. A budai angol tan-
nyelvű kínai iskola elsősorban azok körében népszerű, ahol a családok távlati terveiben újabb migrációs 
szándékok élnek.

A rendkívül rugalmas kínai gondolkodásmód és boldogulási stratégia miatt, ami  a jelennek szól, - az 
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említett 2009-es felmérés szerint -,  igen jelentősnek tartják az iskoláztatási stratégiát, ami a társadalmi 
mobilitáson keresztül a  jövő érdekeit érzékelteti. Érthetően valamennyi szülő arra törekszik, hogy gyer-
meke iskolázottsága múlja felül az övét. A kínai nyelv és kultúra elsődlegessége mellett másodsorban az 
angol nyelv jelentős nekik, s itt a nyelv mellett az angolszász mentalitás és mindennapi gondolkodás meg-
ismerése a közérdek számukra. A magyar tanítási nyelvű iskolák választása - elsősorban anyagi okok miatt 
-,  inkább kényszerhelyzet, mintsem meggondolt előnyben részesítés.

A kínai migránsok nem csupán működő tőkét hoztak magukkal, hanem eltanulandó mentalitást is: szor-
galmat, tanulásvágyat, családi és nemzeti összetartást. A megtelepedett kínai vállalkozókra a szorgalom 
mellett hallatlan rugalmasság is jellemző: éles szemmel figyelik a magyar piac mozgását, a jelentkező 
áruhiány területeit, s azt, hogy hol-mivel tudnának oda belépni. A hiányjelenségek figyelemmel kísérése 
nem csupán a magyar, hanem a szomszédos országok piacára is kiterjed. Gazdasági okokból, akik nem a 
kibocsátó anyaországukba kívánnak visszamenni, elsősorban a szomszédos országokban gondolkodnak. Ma-
gyarország piacnak kicsi, de stratégiai jelentősége miatt európai hídfőállásnak nagy és jelentős. 

A kínai történelmi, vallási tradíciók „importja” ugyancsak figyelmet érdemel. Kínában a család nem 
csupán demográfiai vagy társadalomelméleti fogalom. Ott erősen élő és a mindennapi élet valamennyi 
szférájának, így a külföldi migrációs létnek is működő alapegysége. Ez nem csupán annyit jelent, hogy az 
itteni vállalkozások is elsődlegesen a családtagokra épülnek, hanem már a kibocsátó országban, Kínában 
történő előzetes szerveződésben, a majdani külhoni vállalkozás előkészítésében, indításában is ez a gya-
kori kiindulási alap. Hiteleket nyújtanak, ötleteket adnak a majdani működtetéshez, az árucikkek beszer-
zéséhez és folyamatos biztosításához, meg a szállításához. 

A saját családtagok mellett a következő lépcső a saját tartományból érkezettek felkarolása. Korábban 
Peking és Zhejiang, újabban pedig  Zhejiang és Fujian lett a fő kibocsátó térség. A magyarországi érdekvé-
delmi szerveződés is elsősorban a tartományokhoz kapcsolódik. A családi kapcsolatrendszer annyira erős, 
hogy a feltétel nélküli támogatást még a törvényesség határain túl is elvárják (zárójeles példaként: Pécsett 
egy lakás-munkahely, sőt érvényes útlevél nélküli kínai fiatal természetesnek tartotta rokonai támogatá-
sát, nem törődve azzal, hogy őket is bajba sodorhatja. Az anyaországbeli rokonság is ezt természetesnek 
tartotta, sőt elvárta, mellékesen kezelve az érvényes magyar törvények, rendeletek be nem tartását.)

A többször emlegetett pszichológiai tőke egyértelműen pénzügyi tőkévé konvertál a kínai migránsok 
esetében. A kétoldalú kínai-magyar kereskedelem  nyilvánvalóan nem szűkítható le az itt élő kínaiak köré-
re. Azt azért mindenképpen meg kell említeni, hogy 2013-ban az áruforgalom értéke elérte a 8,41 milliárd 
$-t. Az elmúlt tíz év alatt ez hatszoros növekedést jelent, s az egykori, alig tízmilliós tételhez képest vég-
képpen komoly előretörést tanusít. Ez még akkor is igen jelentős, ha növekvő mértékben más, szomszédos 
országokba átirányított cikkekről van szó. Kínában jelenleg nem csupán a reformpolitika évtizedeit élik, 
hanem jelentős gazdasági szerkezetátalakítás is kezdődött. Ebbe most hazánk úgy tudna bekapcsolódni, 
ha növekvő mértékben venne részt a kínai importban, a kínai belső piacok ellátásában, ami  távlatokban a 
magyar gazdaság átfogó növekedéséhez is hozzájárulna.

A magyar állam részéről nagy hiányosság, hogy nem épít az itt élő kínaiak üzleti tapasztalataira, kí-
nai hitelforrásaikra, kedvező árubeszerzési és szállítási tapasztalataira, otthoni piackutatási ismereteire, 
nyelvtudására. A ”keleti nyitás” címén meghirdetett állami politikai célkitűzése időszakában ennek külön-
leges jelentőségét szükségtelen agyonmagyarázni. Különösen jelentős, hogy Kína meg a „nyugati nyitás” 
politikáját hirdette meg. Gazdaságpolitikai stratégiai jelentősége lenne stabil kapcsolatként, potenciális 
szövetségesként kezelni a nálunk élő kínai migránsokat, s megérteni, hogy ittlétük egyáltalában nem ve-
szélyt, hanem erőforrást jelenthetne. Kína nem egy a lehetséges partnereink közül, hanem a lehetséges 
partnereink egyik legnagyobbika.

A kínai migránsok magyarországi jelenléte nem elválasztó jellegű, hanem egyfajta összekötő híd, 
amelyre mielőbb rá kellene lépni hazánk jövőbeli, még nagyobb versenyképessége érdekében!
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