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Összefoglalás 

� A kutatás során korábbi kutatási eredmények, hivatalos statisztikák 
másodlagos feldolgozása mellett ötven interjút készítettünk kínai és vietnami 
nyelven kelet-ázsiai vállalkozókkal és e vállalkozásokban alkalmazottként 
dolgozókkal. A célcsoportos interjúkat öt szakértıi interjúval egészítettük ki. 
Ezek olyan személyekkel készültek, akik gazdasági, tudományos vagy 
kulturális kapcsolatban állnak a célcsoportokkal, valamint olyan kínai, vietnami 
migránsokkal, akik különleges státuszukból eredıen nagy rálátással 
rendelkeznek a kolóniák mindennapi és gazdasági életére. Végezetül száz 
kínai nyelven megjelent álláshirdetést is feldolgoztunk a tartalomelemzés 
módszereivel. 

� A Magyarországon élı kínai és vietnami kolónia tagjainak döntı többsége elsı 
generációs gazdasági migráns, akik a globalizáció által kialakított kereteknek 
és a technológiai fejlıdésnek köszönhetıen kétlaki életet folytathatnak, illetve 
szoros pszichológiai és szociális kapcsolatot tarthatnak fenn származási 
országukkal. 

� A kelet-ázsiaiak körében a „piacozás” fokozatosan veszített jelentıségébıl, 
sokan kiszorultak a nagykereskedelembıl és már kizárólagosan bolti 
kiskereskedelemmel foglalkoznak, esetleg a vendéglátásba „menekültek”. 
Emellett kikristályosodott a kelet-ázsiai vállalkozók elitje is, akik a kilencvenes 
évek hiánygazdaságát meglovagolva, hosszú távú üzleti stratégiájuknak 
köszönhetıen jelentıs tıkét halmoztak fel. Mindkét kolónia esetében 
egyértelmően felismerhetıek a tıkekoncentráció jelei – a vonaton két 
bıröndnyi áruval érkezı migráns képe egyre inkább a múltba vész, a kolóniák 
gazdasági struktúrája lassan megmerevedik. 

� A kelet-ázsiai migránsok zömének saját vállalkozása van, vagy családi 
vállalkozáshoz kötıdik. Általánosságban elmondható, hogy a kelet-ászai 
vállalkozások – a foglalkoztatottak számát tekintve – mikro- és 
kisvállalkozásokként üzemelnek, és jellemzıen nem termelıi tevékenységet 
folytatnak Magyarországon, hanem külkapcsolataikra támaszkodva 
kereskedelemmel foglalkoznak.  

� A kínai és a vietnami vállalkozók egyaránt a kereskedelem területén 
érdekeltek, különbségek leginkább a kereskedelmi volumenben és a 
termékportfolióban látszódnak. A kínai kereskedık között nagyobb arányban 
találunk nagykereskedıket, a vietnami kereskedık pedig nagyobb arányban 
értékesítenek piacon és egyéb nem bolti formában. Inkább jellemzı rájuk az 
egyéb élelmiszer kiskereskedelme és az élelmiszer jellegő vegyes 
kiskereskedelem, míg a kínaiakra – szemben a vietnámiakkal - inkább a bútor 
és háztartási cikk kiskereskedelme jellemzı. 



A Távol-Keletrıl Magyarországra érkezı állampolgárok… 

6 / 89 

� A kelet-ázsiai vállalkozások kapcsán megállapítottuk, hogy a többségi 
társadalomtól elszigetelt enklávéban tevékenykednek, középpontjukban a 
család áll, illetve hálózati rendszerük jelenti számukra legfıbb erıforrást. A 
bizalom által „olajozott” hálózati együttmőködés a tranzakciós költségek 
csökkenésével és gyors információáramlással jár együtt. Hálózatokon belül a 
szervezett kölcsönösségnek hat típusára találtunk példákat: hidak 
megosztása, közös beszerzés, kedvezményes beszerzés, pénz- és 
áruhitelezés, valamint üzleti stratégiák egyeztetetése. 

� Véleményünk szerint a kelet-ázsiai vállalkozások tipologizálása esetén akkor 
járunk el helyesen, ha – a külsıségeket figyelmen kívül hagyva – három 
dimenzió mentén kíséreljük meg leírni a vállalkozásokat: az üzleti életbe való 
bekapcsolódás ideje, az erıforrások birtoklása és az üzleti stratégiák szerint. 
Természetesen a három tényezı a valóságban erısen összefügg egymással. 
Ezek szerint elkülönítettük egymástól a márkaépítıket, az importıröket, a 
hullámok játékosait, a szövetségeseket, a kiskereskedıket és a 
vendéglátósokat.  

� Kínaiak és vietnamiak gyakran állnak üzleti kapcsolatban egymással. Számos 
vietnami kiskereskedı vásárol kínai importırökrıl árut: üzleti kultúrájuk, 
vállalkozásaik struktúrája nagyban hasonlít, így zavartalan üzleti jellegő 
kapcsolat alakulhat ki csoportjaik között. A rivalizálás köztük sem jellemzı, 
hiszen a kelet-ázsiaiak jellemzıen az eladói, a magyarok pedig a vevıi 
oldalon szerepelnek. A magyar és kelet-ázsiai csoportok versenytársként 
elsısorban a kiskereskedelem terén találkoznak egymással. A magyar 
kiskereskedıknek elsısorban a fıvároson kívül jelenthetnek komoly 
konkurenciát a kelet-ázsiaiak. A kelet-ázsiai vállalkozók számára az igazi 
konkurenciát viszont az olcsó áruházláncok jelentik, mivel a magyarok 
vásárlóereje növekedett az elmúlt húsz évben, ami a többségi társadalom 
vásárlási szokásainak változását eredményezte, ennek megfelelıen a 
piacokon például egyre kevesebben vásárolnak. 

� A jelenlegi gazdasági válság érzékenyen érinti a kelet-ázsiai vállalkozókat. A 
hagyományos válságkezelı technikákon felül, mint a létszámleépítés vagy a 
szervezeti racionalizáció, a kelet-ázsiai vállalkozók számára további három 
lehetıség is rendelkezésre áll: a bizalom mint erıforrás mobilizálása, az 
átalakulás és a kivonulás. 

� A munkavállalók jellemzıen az enklávé gazdaságban helyezkednek el, és 
nem jellemzı, hogy a többségi társadalom által használt álláskeresési 
technikákat alkalmaznák. A jelenség több mozgatóra is visszavezethetı: az 
elégtelen magyar nyelvtudás, az eltérı mindennapi kulturális mintázatok és a 
diszkrimináció egyaránt szerepet játszhatnak benne. 

� Az enklávé gazdaságban nem ritkák a multifunkcionális munkakörök, illetve a 
pontos munkaköri leírások hiánya. Az ázsiai foglalkoztatottak inkább 
magukénak érzik a vállalkozást, és nagyobb odaadással viseltetnek munkájuk 
felé, mint a magyar alkalmazottak. Az ázsiai munkavállalók körében továbbá 
rugalmasabb a munkaidı, a szabadság és a betegszabadság kérdésköre is. 
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� A kelet-ázsiai vállalkozások egyik jellegzetes toborzási módszere, hogy 
rokonokat, földieket hívnak át dolgozni. Az áthozott rokon vagy földi a családi 
vállalkozásban kezd el dolgozni. Megismeri a helyi viszonyokat, 
ismeretségekre tesz szert, elsajátítja alapfokon a magyar nyelvet – 
lényegében átesik egy szocializációs folyamaton. Mindeközben a család 
biztosítja számára a munkát és a szállást, valamint segít hivatalos ügyeit is 
elrendezni. Egy idı elteltével, amikor mindenki „úgy érzi, hogy felkészült”, 
segítenek saját vállalkozásának beindításában – összehozzák emberekkel, 
pénzt vagy árut kap kölcsönbe. 

� A kolóniák gazdaságának nemcsak a migránsok, hanem a többiségi 
társadalom foglalkoztatásában is szerepe van. A magyar alkalmazottak 
konkrét munkájukon felül fontos funkciót láthatnak el a vállalkozásokban. 
Magyar nyelvtudásuk, illetve a mindennapi kultúra, intézmények és 
ügymenetek ismerete a hivatalos ügyek vagy akár a mindennapos 
tennivalókban betöltött szerepük révén értékessé teheti ıket munkáltatóik 
számára.  A legtöbb kínai, vietnami vállalkozónak tehát – elégedettségüktıl 
függetlenül – szüksége van magyar alkalmazottakra is.  

� Romló gazdasági környezet és kedvezıbb alternatívák megjelenése esetén a 
kelet-ázsiai vállalkozó könnyen kivonulhat. A kínai és vietnami üzleti modell 
egyik legfıbb elınye a rugalmasság – kedvezı lehetıség esetén a családi 
vállalkozások, melyeket sőrő és kiterjedt kapcsolatháló támogat, könnyedén 
mobilizálják erıforrásaikat, és váltanak akár termékportfoliót, akár befogadó 
országot; egyszerőbben megfogalmazva a kínai és vietnami vállalkozók zöme 
addig marad, amíg megéri nekik.  A kolónia jövıjének tehát legfontosabb 
mozgatója az, hogy Magyarország mennyire tud vonzó befektetési 
környezetet biztosítani számukra. 
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1. A kutatás célja 

A kutatás célja a kelet-ázsiai vállalakozó migránsok gazdasági tevékenységének 
feltárása. A kutatás ezért elsısorban az enklávé gazdaságban mőködı 
vállalkozásokon keresztül kívánja megismerni a migránsok munkavállalását.  Ennek 
során feltárjuk, hogy az enklávé gazdaságban mőködı vállalkozások milyen szerepet 
töltenek be a magyar nemzetgazdaságban, hogyan versenyeznek/kooperálnak a 
többségi társadalom által mőködtetett vállalkozásokkal, illetve nemzetközi 
kapcsolathálójuk hogyan katalizálja és határozza meg gazdasági tevékenységüket. A 
kutatás során továbbá fel kívánjuk térképezni az enklávé gazdaságban mőködı 
vállalakozások típusait és az azokhoz köthetı üzleti modelleket, stratégiákat, így 
fölmérve az egyes típusok mőködésének belsı mechanizmusait és külsı mozgatóit. 
Fel kívánjuk továbbá mérni, hogy a kelet-ázsiai migránsok milyen munkával és 
vállalakozói léttel kapcsolatos attitőddel, milyen motivációkkal, munkamorállal, 
ambíciókkal, jövıképpel rendelkeznek. Végezetül a kutatás során hangsúlyt 
fektetünk annak megismerésére, hogy milyen elvárásaik, igényeik lennének a 
magyar közigazgatás és gazdasági környezet irányában, milyen pontokon várnának 
el nagyobb támogatást, hogyan képzelnék el a vállalakozásaikat támogató 
környezetet.   

A kelet-ázsiai vállalkozó migránsok jelenléte Magyarországon egy olyan 
potenciális erıforrás, aminek hatékony és tudatos ösztönzése és szabályozása a 
nemzetgazdaság érdeke is. A kutatás során fel kívánjuk térképezni a kelet-ázsiai 
migránsok gazdasági tevékenységének jellemzıit, üzleti stratégiáit, modelljeit – 
ennek megfelelıen eredményeink elsısorban feltáró jellegőek lesznek.  

Mindemellett a kutatás eredményei egyfelıl alapját képezhetik olyan jövıbeli 
törekvések (policy, információs központ) kidolgozásának is, amik elısegíthetik a 
távol-keleti migráns csoportok stabilitásának növelését, ezzel akár Magyarország 
külgazdasági jelenlétét erısítve. 

A kutatás eredményei segítenének továbbá az enklávé gazdaság és a többségi 
társadalom által mőködtetett gazdaság közötti szorosabb, összehangoltabb 
kooperáció megvalósulásában is.   

A gazdasági területen való felhasználás mellett a kutatás eredményei elısegítik 
a szóban forgó csoportok tágabban értelmezett integrációját is – értve ez alatt 
politikai, oktatási és kulturális életben való részvételük erısítését elsısorban. 

 

A kutatás külsı szakértıi közül külön köszönettel tartozunk Bui Minh Mai 
Khanh-nak, Ma Ying-nek, P. Szabó Sándornak, Simon Adriennek valamint Soós 
Eszternek. Köszönjük továbbá a vietnami nagykövetség segítségét. Köszönjük 
végezetül Demeter Endrének, Dénes Ágnes Dórának, Nguyen L. T. Nga-nak, 
Nguyen Thu Trang-nak, Tran Thi Thuy Anh-nak, Palkovics Balázsnak, Chen Jung 
Song-nak, Zhang Xisi-nek, Su Qiao Wei-nek, valamint Wang Yi-nek és az 
önmagukat megnevezni nem kívánó, külsı munkatársainknak a kutatásban nyújtott 
segítségüket. 
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2.  A kutatás módszertana 

A kutatás egyszerre támaszkodik elsıdleges és másodlagos adatforrásokra. 
Másodlagos adatforrásnak a hazai és külföldi szakirodalmat, korábbi kutatási 
eredményeket és a hivatalos statisztikákat tekinthetjük. A másodlagos 
adatforrásokból származó információ feldolgozásának célja, hogy átfogó képet 
kapjuk a vizsgált célcsoportok, a kínaiak és vietnamiak magyarországi jelenlétének 
és gazdasági tevékenységének jellegzetességeirıl. 

Elsıdleges adatforrásnak a szakértıi interjúk, a célcsoportinterjúk, valamint az 
álláshirdetés-elemzés tekinthetı.  

A magyarországi vietnamiak migrációs sajátosságai és gazdasági 
tevékenysége eddig nagyon kevés kutatás témájául szolgált. Szakértıinkkel folytatott 
konzultációk nyomán elmondhatjuk, hogy több, kínaiakra érvényes megállapítást a 
vietnamiakra is kiterjeszthetünk. Természetesen bizonyos dimenziók mentén a 
célcsoportok között jelentıs különbségek is tapasztalhatóak, a tanulmány során 
mindig kitérünk a különbségek bemutatására. Mindezzel együtt, jelen kutatás 
tekinthetı a magyarországi vietnami kolónia bizonyos fokú feltárásának is. 

 

Korábbi kutatási eredmények  

Elsısorban a 2007-es „Multicultural Democracy and Immigrants Social Capital in 
Europe” (LocalMultiDem1) budapesti felmérésének eredményeit idézzük. A kutatás 
keretében közel 900 budapesti migránssal készült kérdıíves interjú, köztük 250 kínai 
származású bevándorlóval. Bár a felmérés alapvetıen nem munkaerı-piaci 
irányultságú volt, mégis számos területen szolgáltat fontos kvantitatív háttér-
információt jelen kutatás témájához is.  

 

Szakirodalomi áttekintés 

A kutatás során áttekintettük a hazai és külföldi migrációs szakirodalom – ezen belül 
a kínai/vietnami migráció sajátosságaival és a munkavállalással kapcsolatos írások – 
egy szeletét. A hazai kutatások közül elsısorban Nyíri Pál, Keresztély Krisztina, 
Polonyi Péter, P. Szabó Sándor és Sík Endre tanulmányaira támaszkodtunk. A 
kutatás során feldolgozott szociológiai tanulmányok és cikkek listája a mellékletben 
található. 

A szociológiai irányultságú tanulmányok elemzése keretében közel ötven, napi- 
és hetilapokban megjelent, a távol-keleti migrációval foglalkozó cikket győjtöttünk 
össze a Világgazdaság, a Napi Gazdaság, a HVG, a Magyar Hírlap és a 

                                            

1 Multicultural Democracy and Immigrants Social Capital in Europe: Participation, Organisational 
Networks, and Public Policies at the Local Level. http://www.um.es/localmultidem/ 
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Népszabadság elmúlt tíz évben megjelent számaiból. A kutatás során feldolgozott 
újságcikkek listája szintén a mellékletben található. 

Hivatalos statisztikák 

Az kutatás során feltérképeztük az állami intézmények által győjtött és nyilvántartott, 
illetve a hatályos rendelkezések szerint nyilvános hivatalos statisztikákat. A Központi 
Statisztikai Hivatal (KSH), a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH), az 
Állami Foglalkoztatási Hivatal (ÁFSZ) valamint a Cégbíróságok nyilvántartásaiban 
különbözı szempontok szerint több kelet-ázsiaiakkal kapcsolatos információ is 
található.  

A Magyarországon élı kelet-ázsiaiak létszámáról, szociodemográfiai hátterérıl, 
illetve munkavállalási jellegzetességeirıl egy sor állami statisztika áll a kutatók 
rendelkezésre. Ezen statisztikák megbízhatósági szintje és érvényességi köre 
azonban jelentıs mértékben meghatározza az eredmények alkalmazhatóságának 
szabadságát és a levonható következtetések mélységét. Az egyik legsúlyosabb 
probléma, hogy a hivatalos statisztikák egyike sem tekinthetı teljes körőnek – azaz a 
Magyarországon élı kínai/vietnami kolónia teljes egészére vonatkoztathatónak. Ha 
azonban a különbözı forrásból származó adatokat egymás tükrében szemléljük, a 
puszta benyomásnál sokkal alaposabb képet alkothatunk a kolóniák 
jellegzetességeirıl. A következıkben felsoroljuk, hogy az egyes állami intézmények 
milyen témánk szempontjából releváns adatokkal rendelkeznek, illetve milyen 
megbízhatósági és érvényességi problémák merülnek fel azokkal kapcsolatban. 

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) nyilvántartásában a 
kínai/vietnami kolónia hivatalos létszámáról, ennek idıbeli dinamikájáról és a 
migránsok jogállásáról vezetett statisztikák mellett néhány alapvetı 
szociodemográfiai ismérv is fellelhetı. A különbözı kérelmek (vízum, tartózkodási és 
letelepedési engedély) mindegyikében rögzítik a kérelmezı nemét, születési idejét, 
családi állapotát, iskolai végzettségét és szakképzettségét. Sajnos utóbbi adatok 
nem kerültek számítógépes feldolgozásra, így kutatásunk során nem tudjuk azokat 
felhasználni. Ezért a BÁH adatait csak a célcsoportok számosságának 
meghatározására használhattuk. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy ezen 
statisztikákat sem lehet azonban pontosnak tekinteni, hiszen nem tartalmazzák az 
illegális és a nem kínai/vietnami állampolgárságú, mégis kínai/vietnami származású 
bevándorlókat.  

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által végzett 2001. évi népszámlálás 
során részletes szociodemogáfiai jellemzıkre kérdeztek rá. A kapott válaszokból 
információhoz juthatunk a célcsoportok nem, életkor és lakóhely szerinti eloszlásáról. 
A KSH adatainak érvényességét és megbízhatóságát egyfelıl jelentıs mértékben 
korlátozza, hogy nyolc évvel ezelıtti állapotokat tükröznek – a migráns kolóniák 
életében ez az idıtáv pedig jelentısnek tekinthetı – másfelıl pedig a célcsoport 
meghatározása, a leválogatási szempontok sem egyértelmőek: állampolgárság, 
anyanyelv illetve említett nemzetiségi nyelv szerint jelentıs, akár több ezres 
különbségek is adódnak a célcsoportok méretét illetıen. Jelen kutatásban a kínai, 
illetve vietnami nyelvet családi, baráti körben beszélık jelentik a KSH-adatoknál 
alkalmazott leválogatási szempontot. 
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Az Állami Foglalkoztatási Hivatal (ÁFSZ) nyilvántartásaiban fellelhetı az 
összes migráns, így a kínai/vietnami állampolgárok által benyújtott munkavállalási 
engedélyekhez kapcsolódó dokumentáció. A statisztikák képet adnak a 
munkavállalási engedéllyel rendelkezı kínai/vietnami bevándorlók számáról, földrajzi 
eloszlásáról, illetve az engedélyhez köthetı foglalkozásról. Munkavállalási 
engedéllyel azonban a hivatalosan Magyarországon tartózkodó kínaiak mindössze 
22 százaléka, továbbá a vietnamiak 16 százaléka rendelkezik2. A célcsoportok 
foglalkoztatási jellemzıire így csak korlátozott érvényben fogalmazhatunk meg 
megállításokat.  

A cégbírósági nyilvántartások információt szolgáltatnak a kínai/vietnami 
vállalkozások jellegzetességeirıl: a cégkivonatok sok más adat mellett tartalmazzák 
a vállalkozás formáját, székhelyét, tevékenységi körét (köreit), a nyilvántartásból 
azonban csak korlátozásokkal válogathatóak le a kínaiak/vietnamiak által 
mőködtetett vállalkozások. Így leginkább a 2008 elıtti cégkivonatok 13. pontja 
jelenthet kiindulópontot a vállalkozásban érintett államok szerinti leválogatáshoz – 
ezen pontban viszont nem személyekrıl vezet a Cégbíróság nyilvántartást, hiszen 
állampolgárságot a hatályos rendelkezések szerint nem dokumentálnak. Ilyen 
értelemben csak azok a vállalkozások azonosíthatók, melyekben - a cégjegyzésre 
jogosultak között – olyan személy szerepel, akinek állandó lakcíme nem 
Magyarországon van. Értelemszerően így az adatokból hiányoznak a már magyar 
állampolgársággal, illetve állandó magyarországi lakcímmel rendelkezı 
kínai/vietnami személyek által mőködtetett vállalkozások.  

Eredeti elképzelésünkkel ellentétben a Vám- és Pénzügyırségtıl (VPOP) nem 
sikerült külkereskedelemre vonatkozó részletes statisztikákat beszereznünk. 
Adatkérésünkre a VPOP a következı hivatalos állásfoglalást tette: „A Közösségen 
kívüli országokból (beleértve a távol-keleti országokat is) érkezı áruk vámeljárás alá 
vonása az Európai Unió bármely hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı 
vámhivatalában megtörténhet, amelyet követıen az áru szabad mozgása lehetıvé 
válik az unió területén.  A Közösségbe magyarországi rendeltetéssel érkezı és 
Magyarországon forgalmazott, de nem Magyarországon vámeljárás alá vont áruk 
tekintetében a magyar vámhatóság nem rendelkezik adatokkal. A Vám- és 
Pénzügyırség nyilvántartásában kizárólag a Magyarországon vám elé állított áruk 
szerepelnek, adatszolgáltatást kizárólag ezen adatok tekintetében tud teljesíteni a 
jogszabályi feltételek teljesítése esetén.” 

 

Interjúk 

A kutatás során a célcsoportokkal kínai, vietnami, illetve magyar nyelven, egyeztetett 
„vezérfonalak” alapján, ötven darab 60-75 perces interjút készítettek munkatársaink. 
A célcsoportinterjúkat kiegészítettük öt szakértıi interjúval is. Az interjúk közül 
negyvenöt darab kínai/vietnami nyelven készült, a fennmaradó tíz interjút kvalitatív 
kutatásokban jártas szociológusok készítették, magyar és angol nyelven.   

A kutatás oszlopos részét jelentette ötven, az enklávé gazdaságban 
tevékenykedı személlyel készült célcsoport-interjú. Közülük harminchatan 

                                            
2 2008. elsı félév 
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vállalkozók, tizennégyen pedig hasonló vállalkozásokban alkalmazottak. Alapvetı 
demográfiai jellemzıiken túl az alábbiakban elsısorban foglalkozásuk alapján 
érdemes a szóban forgó ötven fıt megvizsgálni. Elöljáróban meg kell jegyeznünk, 
hogy a mivel a kutatás által vizsgált kérdéskörök között több (legalábbis az ázsiai 
vállalkozók szempontjából) határozottan szenzitív is akadt, szinte minden vizsgált 
változó esetében találhatunk adathiányt, akár olyan egyszerőeknél is, mint a nem – a 
megkérdezettek egy részének erıs bizalmatlansága miatt. 

Az alábbiakhoz kiegészítésül, mintegy jelmagyarázatként említjük meg, hogy a 
foglalkozások csoportosításakor értelemszerően jelentıs létszámbeli fölényük miatt 
emeltük ki külön kategóriába a ruhakereskedıket (az összes megkérdezett majdnem 
kétötödét), ide számítva mindenkit, aki cipıkkel vagy ruhákkal kereskedik, míg az 
„egyéb kereskedelem” címkét kapta mindenki, aki háztartási, elektronikai, kozmetikai 
vagy bármilyen egyéb cikkekkel foglalkozik. Nem kereskedı mindenki, aki nem 
primer módon, hagyományos értelemben vett áruk és szolgáltatások értékesítésével 
foglalkozik, így például a tolmácsok, a szerkesztık vagy az ügyintézık sem. 
Munkatevékenység helyszíne alapján bolti kereskedınek tekintettünk mindenkit, 
akinek van kézzelfogható értékesítési helye, de nem piacon dolgozik – piacinak 
pedig mindenkit, aki sok további, hasonlóan enklávészerően tevékenykedı 
kereskedıvel együtt árul: így a hagyományos piacokon (Józsefvárosi, Kıbányai, stb.) 
és a modern bevásárlóközpontokban (Asia Center, Sárkány Center, stb.) árusítókat 
egyaránt. 

2.1 táblázat: Az interjúalanyok eloszlása fıbb jellemzıik mentén, foglalkoztatásuk 
szerint csoportosítva. 

 Összesen Vállalkozók Alkalmazottak 
Létszám (fı) 50 36 14 

Nem (fı) 
Férfi 22 15 7 
Nı 22 16 6 

Nincs adat 6 5 1 

Életkor (év) 
Átlag 36,9 41,0 27,4 

Minimum 20 22 20 
Maximum 60 60 47 

Hány éve él 
Magyarországon? 
(fı) 

Átlag 13,3 14,6 10,2 
Minimum 3 3 3 
Maximum 26 26 20 

Foglalkozás (fı) 

Ruhakereskedelem 20 17 3 
Vendéglátás 5 3 2 

Egyéb kereskedelem 15 12 3 
Nem kereskedelem 10 4 6 

Kereskedelmi szint 
(fı) 

Kiskereskedelem 26 21 5 
Nagykereskedelem 7 5 2 

Mindkettı 6 6 1 
Egyik sem 10 4 6 

Munkatevékenység 
helyszíne (fı) 

Bolt 13 11 2 
Piac 16 15 1 

Mindkettı 1 1 0 
Egyik sem 10 4 6 
Nincs adat 10 5 5 

Végzettség 
Felsıfokú 26 21 5 
Középfokú 19 10 9 
Nincs adat 5 5 0 

Nemzetiség 
Kínai 26 16 10 

Vietnami 24 20 4 
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2.2 táblázat: Az interjúalanyok eloszlása fıbb jellemzıik mentén, nemzetiségük szerint 
csoportosítva. 

 Kínai Vietnami 
 Össz. Váll. Alk. Össz. Váll. Alk. 

Létszám (fı) 26 16 10 24 20 4 

Nem (fı) 
Férfi 11 6 5 11 9 2 
Nı 12 7 5 10 9 1 

Nincs adat 3 3 0 3 2 1 

Életkor (év) 
Átlag 36,4 41,1 29,2 37,6 40,9 22,8 

Minimum 21 25 21 20 22 20 
Maximum 54 54 47 60 60 26 

Hány éve él 
Magyaror-
szágon? (fı) 

Átlag 11,9 13,4 9,8 14,7 15,4 11,3 
Minimum 3 3 3 3 4 3 
Maximum 18 18 18 26 26 20 

Foglalkozás 
(fı) 

Ruhakereskedelem 9 7 2 11 10 1 
Vendéglátás 5 3 2 0 0 0 

Egyéb kereskedelem 5 4 1 10 8 2 
Nem kereskedelem 7 2 5 3 2 1 

Kereskedel-
mi szint (fı) 

Kiskereskedelem 12 8 4 14 13 1 
Nagykereskedelem 3 3 0 4 2 2 

Mindkettı 4 3 1 3 3 0 
Egyik sem 7 2 5 3 2 1 

Munka-
tevékenység 
helyszíne 
(fı) 

Bolt 8 7 1 5 4 1 
Piac 3 3 0 13 12 1 

Mindkettı 1 1 0 0 0 0 
Egyik sem 7 2 5 3 2 1 
Nincs adat 7 3 4 3 2 1 

Végzettség 
Felsıfokú 14 10 4 12 11 1 
Középfokú 10 4 6 9 6 3 
Nincs adat 2 2 0 3 3 0 

 

A fent adatokat röviden interpretálva kiemelhetjük, hogy az interjúalanyok 
átlagosan fiatal középkorúak, a kilencvenes évek második felében érkeztek 
Magyarországra. Több mint háromnegyedük (értelemszerően) kereskedelemmel 
foglalkozik, a kereskedéssel foglalkozók kétharmada kiskereskedı, közel fele-fele 
arányban oszolva el a piacok és az egyéb boltok között. A megkérdezett vállalkozók 
kétharmada felsı-, míg az alkalmazottak kétharmada középfokú végzettséggel bír, 
utóbbiak átlagosan fiatalabbak, valamint rövidebb ideje tartózkodnak az országban. 
Nemzetiségi sajátosság az interjúalanyok körében, hogy közülük a kínaiak inkább 
bolti, míg a vietnamiak piaci árusok, valamint hogy a megkérdezettek közül kizárólag 
kínaiak üzemeltetnek éttermet, illetve dolgoznak bennük alkalmazottként. Zárásul 
ugyanakkor újfent hangsúlyozzuk, hogy a fenti bekezdések megállapításai kizárólag 
a minta leírását szolgálják, a teljes populáció adataival semmilyen összefüggésben 
nincsenek. 

A kutatást kiegészítettük öt szakértıi interjúval is. Ezek olyan személyekkel 
készültek, akik gazdasági, tudományos vagy kulturális kapcsolatban állnak a 
célcsoportokkal valamint olyan kínai, vietnami migránsokkal, akik különleges 
státuszukból eredıen nagy rálátással rendelkeznek a kolóniák mindennapi és 
gazdasági életére.  
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A szakértıi interjúk és a feldolgozott másodlagos források alapján készítettük el 
a célcsoport interjúk vezérfonalát. A vezérfonalakat kínai, illetve vietnami 
szakértınkkel folytatott konzultációk után véglegesítettük. A vezérfonalak magyar, 
illetve kínai és vietnami nyelven a mellékletben olvashatóak.  

A kutatásban résztvevı nem magyar anyanyelvő interjúzók elınye a nyelv- és 
kommunikációs kultúra, illetve normaismerete, ami elengedhetetlen a kezdeti 
bizalmatlanság és az együttmőködést gátló tényezık leküzdésében, valamint a 
kérdések helyes megfogalmazásában és nem utolsó sorban a válaszok 
értelmezésében.  A távol-keleti migráns csoportokat a többségi társadalomtól való 
elkülönülés, továbbá sőrő és zárt kapcsolatháló jellemzi, melyben a távol-keleti 
kérdezık hatékonyan tudták felhasználni kapcsolataikat az interjúk elkészítéséhez. 
Mindemellett kétségtelen hátrányuk, hogy nem voltak kiképezve mélyinterjúk 
módszertanilag helyes elkészítésére. A kutatás során ezért nagy energiát fektettünk 
egyéni konzultációk formájában a betanításukba.  

Fontosnak tartjuk elmondani, hogy a tanulmányban található idézeteket, 
anélkül, hogy azokat a megfogalmazás és szóhasználat sajátosságaitól 
megfosztottuk volna, némileg stilizáltuk.  

 

Álláshirdetés elemzés 

Kutatásunkban a 2008 szeptembere és 2009 márciusa között megjelent, a kínai 
nyelvő Új Szemlében és Európa-Ázsia Hírekben található száz álláshirdetést 
dolgoztunk fel. Az álláshirdetés-elemzés célja az volt, hogy képet alkothassunk arról, 
elsısorban milyen pozíciókra, milyen feltételekkel keresnek alkalmazottakat a kínai 
enklávé gazdaságban. 

A GVI 2007-es, 7500 vállalatra kiterjedı reprezentatív felmérése szerint minél 
kisebb egy vállalat, annál inkább használ informális toborzási csatornákat; a kilenc 
fınél kevesebb foglalkoztatottal rendelkezı vállalatok körében 42 százalék ez az 
arány3. Feltételezhetı volt tehát, hogy az enklávé gazdaságokban még ennél is 
nagyobb szereppel bír a családi, baráti kapcsolatokon keresztül való toborzás – 
mindemellett érdekes kiegészítı eredményekkel is bírt az álláshirdetések elemzése. 

A vietnami kolónia esetében az álláshirdetés-elemzést nem tudtuk elkészíteni, 
mert a magyarországi vietnami újságok elenyészı számban tartalmaznak 
álláshirdetéseket.  

                                            
3 Lásd: http://www.gvi.hu/data/papers/Prognozis_2007_tanulmany_080405.doc 
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3. Kelet-ázsiai migránsok jellemzıi 

Migráns csoportok munkavállalási jellegzetességének feltárásához elengedhetetlen 
információ a számosságuk és szocio-demográfiai sajátosságaik ismerete. Egy 
kolónia számossága, illetve tagjainak háttere jelentıs mértékben hatással lehet 
többek között az enklávé4 gazdaság által lefedett piac nagyságára, tevékenységi 
jellegzetességeire és belsı struktúrájára. A fejezetben bemutatjuk a célcsoportok 
létszámáról és szocio-demográfiájáról rendelkezésünkre álló információt.  

 

3.1 A célcsoportok létszáma 

A célcsoportok létszámának meghatározásánál alapvetıen két irányban indulhatunk 
el. Az egyik ilyen a hivatalos statisztikák felhasználása, a másik pedig a szakértıi 
becslések áttekintése. Ez utóbbiról a késıbbiekben még szót ejtünk, elsıként 
azonban tekintsük át, miért rendkívül nehéz a hivatalos adatokkal való munka, 
amikor a Magyarországon élı kínaiak és vietnamiak létszámát próbáljuk 
meghatározni. 

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 2000-ben alakult, ekkor vette át a 
rendırségtıl az idegenrendészeti igazgatási feladatokat. Hatáskörükbe tartozik – 
számos egyéb mellett – a bevándorlási5, a letelepedési6 és a tartózkodási7 
engedélyek kiadása, valamint a meghívólevél-kérelmek8 elbírálása. Általánosságban 
elmondható, hogy a meghívólevéllel rendelkezık nem feltétlenül számítanak tartósan 
Magyarországon tartózkodó migránsoknak, a célcsoportok speciális transznacionális 
jellegzetességei folytán azonban ezen alcsoport számbavétele is indokolt, az említett 
egyéb jogcímmel itt élık pedig nyilvánvalóan relevánsak megközelítésünk 
szempontjából. 
                                            
4 Enklávé gazdaság alatt nem egy zárt rendszert értünk, a kelet-ázsiaiak által mőködtetett enklávé 
gazdaság nyitott a többségi társadalom irányába. 
5 A ma hatályos, 2007. évi II. törvény (innen származnak a további definíciók) elıtt létezett 
engedélytípus, amelyet az 1993. évi LXXXVI. törvény vezetett be. E szerint bevándorlási engedélyt az 
a külföldi kaphat, aki három éve megszakítás nélkül Magyarországon tartózkodik, magyarországi 
lakóhelye és megélhetése biztosított, és vele szemben kizáró ok nem áll fenn. Kizáró ok beutazási és 
tartózkodási tilalom, a lakhely és megélhetés biztosítottságának hiánya, továbbá ha beilleszkedése a 
magyar társadalomba egyéb okokból nyilvánvalóan nem várható. 
6 Letelepedési engedélyt az a külföldi kaphat, aki legalább 3 éven át megszakítás nélkül jogszerően és 
életvitelszerően Magyarországon tartózkodik, illetve legalább egy éve családi életközösségben él 
bevándorolt, menekültként elismert, illetve letelepedett harmadik országbeli állampolgárral, a 
házastárs kivételével: ekkor a feltétel az, hogy legalább két éve házas legyen.  A tanulmányi célú 
tartózkodás idıtartama azonban a „várakozási idıbe” nem számít be, de a felelıs miniszter döntése 
alapján a fenti feltételek hiányában is adható ki engedély. 
7 Tartózkodási engedélyt az az érvényes tartózkodási engedéllyel vagy nemzeti vízummal rendelkezı 
harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki rendelkezik magyar szállás- vagy lakóhellyel, a 
lakhatását és megélhetését, valamint visszautazását biztosító anyagi fedezettel, rendelkezik 
egészségügyi biztosítással, vagy ellátásának költségeit fedezni tudja, illetve nem veszélyezteti az 
ország közbiztonságát, nemzetbiztonságát vagy közegészségügyét. A tartózkodási engedély három 
hónapot meghaladó, de legfeljebb két év idıtartamú tartózkodásra jogosít, ami két évvel 
meghosszabbítható. 
8 A meghívólevélben az adott természetes vagy jogi személy hatósági hozzájárulással garanciát vállal 
arra, hogy a meghívott harmadik országbeli állampolgár részére annak itt-tartózkodása alatt szállást 
biztosít, ellátásáról gondoskodik, és amennyiben arról nemzetközi szerzıdés másképp nem 
rendelkezik, egészségügyi ellátásának és kiutazásának költségét fedezi. 
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A BÁH nyilvántartása szerint 2008 elsı félévében – a honosított volt 
kínaiak/vietnamiak nélkül – 8517-re tehetı a kínai és 3083-ra a vietnami kolónia 
létszáma. A vizsgált célcsoportokban a különbözı engedélytípusok megoszlása 
nagyon hasonló. Mind a kínaiak, mind a vietnamiak esetében legnagyobb arányban 
bevándorlási engedéllyel rendelkeznek a migránsok.  

3.1 táblázat: Különbözı jogcímeken Magyarországon tartózkodó kínaiak és vietnamiak 
száma 2008 elsı félévében 

 Kínai migráns 
(fı) 

% 
Vietnami 

migráns (fı) 
% 

Bevándorlási engedéllyel rendelkezık száma 3502 41 1303 42 
Letelepedési engedéllyel rendelkezık száma 1856 22 562 18 
Tartózkodási engedéllyel rendelkezık száma 2671 31 1079 35 
Meghívólevél-kérelmek meghívottainak száma 488 6 139 5 
Összesen 8517 100 3083 100 

Forrás: BÁH, 2008.06.30 
 

A felhasználhatósági problémák elsısorban abból adódnak, hogy a 3.1 táblázat 
adatai mindössze a 2007. és 2008. évekbıl állnak rendelkezésünkre. Korábbról a 
BÁH csupán a kiadott engedélyek számával tudott szolgálni, amelyek azonban 
semmilyen módon nem függnek össze az itt-tartózkodók létszámával, ugyanis – mint 
az a fenti lábjegyzetekbıl is látható – az egyes engedélyeket nem egy, hanem 
jellemzıen két és három éves idıtartamra adják ki, ráadásul azok különféle módokon 
meg is hosszabbíthatóak, így a kiadott engedélyek száma szükségszerően 
ismeretlen arányú töredékrészét teszi csak ki az engedéllyel az országban tartozók 
számának. 

A Központi Statisztikai Hivatal részérıl elméletileg egyes csoportok itt-
tartózkodását és demográfiai jellemzıit illetıen a népszámlálás adhat a leginkább 
részletes felvilágosítást – ezen adatok gyakorlati alkalmazása két okból szenved 
csorbát. Egyfelıl a tíz éves ismétlési gyakoriság a legkevésbé sem képes követni a 
migráns folyamatok erıs dinamikáját – hiszen például a számos szakértı által 
megemlített kilencvenes évek eleji-közepi kínai rekordjelenlét az 1990-es és a 2001-
es népszámlálást egyaránt érintetlenül hagyta. Másfelıl a megkereséses-
önbevallásos módszer – valamint a minden valószínőség szerint felmerülı nyelvi 
problémák – egyébként is igen nagy látenciát feltételeznek. Ezt erısítik maguk az 
adatok is, melyek rendre jelentısen alacsonyabb értékeket mutatnak, mint a BÁH 
fenti számai. 
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3.2 táblázat: A kínaiul és vietnamiul beszélık nemzeti hovatartozást befolyásoló 
tényezıi, 2001. 

  
Kínai (fı) 

 
Vietnami (fı) 

Nemzetiség 2275 958 
Anyanyelv 2414 1085 
Kulturális értékek, hagyományok 2475 964 
Családi, baráti körben beszélt nyelv 2547 1089 

Forrás: Népszámlálás 2001. 
 

Miután mindkét forrás kellıen pontatlanul bizonyult csupán felhasználhatónak 
eredeti célunk, a Magyarországon élı kínaiak és vietnamiak létszámának 
megismerése tekintetében – az idısoros áttekintés lehetıségét pedig lényegében 
kizárták – utolsóként egy kevésbé kézenfekvı forrásból, a BÁH statisztikai 
adatszolgáltatása nyomán a KSH által készített összefoglalóból, a 2007-es 
Demográfiai évkönyvbıl juthatunk valószínőleg a legalaposabb - ám az óvatos 
szakértıi becslésekre hagyatkozva is változatlanul meglehetısen pontatlan és 
alulbecslı – eredményekre. 

3.3 táblázat: A Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok az állampolgárság 
országa szerint (fı). 

 1995 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
 ápr. 1 jan. 1 
Kína 3470 8861 5819 6840 6420 6790 6856 8584 8979 10218 
Vietnam 1276 2447 1893 2243 2055 2368 2521 3146 3095 3045 
Ázsia összesen 9634 19326 12603 14401 13480 14715 15121 18543 19733 22356 
Mindösszesen 138101 153125 110028 116429 115888 130109 142153 154430 166030 174697 

Forrás: KSH Demográfiai évkönyv, 2007. 
 

A becslések, elsısorban a kínaiak kapcsán, a hivatalos statisztikánál 
lényegesen magasabb számokat említenek: 20 ezer és 100 ezer közötti 
intervallumon mozognak9. A becslések szokatlanul széles intervallumát több tényezı 
együttes hatása okozhatja: egyfelıl elmondható, hogy a kilencvenes évek közepén 
minden bizonnyal jóval több kínai élt Magyarországon, mint napjainkban, számuk 
azonban jelentıs mértékben csökkent mostanra. Több becslés nem számol azzal, 
hogy a távol-keleti migránsok, de elsısorban a kínaiak, gazdasági-vállalkozó 
migránsként azonosíthatók, és így magyarországi tartózkodásuk csupán egy 
életszakaszt jelent számukra – a gazdasági-jogi környezet megváltozásával jelentıs 
számban tértek haza vagy mentek tovább kedvezıbb lehetıségeket és új piacokat 
keresve környezı országokba. Másfelıl egyes becslések felülértékelik az illegálisan 
hazánkban tartózkodó távol-keletiek számát – az ilyen okfejtések alapjául a kolóniák 
zárt és európaiak számára titokzatos világából eredı legendák szolgáltatják az 
alapot. Ezek szerint a magyar hatóságok nem képesek megkülönböztetni egymástól 
a távol-keleti migránsokat, így ık egymás irataival igazolják magukat; esetleg 
szellemesebb példát jelentenek a magyarországi kínai temetık hiányából levont 
következtetések is.   

A magyarországi helyzet számos más országéhoz hasonlít: rendelkezünk egy, 
a valóságnál valószínőleg alacsonyabb hivatalos statisztikával és sok, a valóságnál 
                                            
9 Nyíri Pál: Kínai migránsok Magyarországon: Mai tudásunk és aktuális kérdések (konferencia paper)  
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sokkal magasabb szakértıi becsléssel10. A hivatalos statisztika már csak azért is 
mutathat a valóságnál kisebb számot, mert nem veszi figyelembe a nem 
kínai/vietnami állampolgárságú, de identitását tekintve kínai/vietnami migránsokat. 
İk éppúgy tagjai a kolóniának, és fontos szereplıi az enklávé gazdaságnak – 
számuk becslésére azonban nem vállalkozhatunk, miként az illegálisan 
Magyarországon tartózkodók számának meghatározására sem. 

Nézetünk szerint tehát a magyarországi kínai/vietnami kolónia pontos 
lélekszáma ismeretlen, de a hivatalos statisztikák megfelelı kiindulópontot jelentenek 
legalább lélekszámuk nagyságrendjét illetıen.  

 

3.2 A célcsoportok szociodemográfiai összetétele 

Általánosságban elmondható, hogy a migránsok alapvetı szociodemográfiai 
jellegzetességei, mint nemük, koruk, családi állapotuk, iskolai végzettségük, illetve 
szakképzettségük ismerete szintén fontos kiindulópont a foglalkoztatási sajátosságok 
feltárásában. Elméletileg mindezen jellemzık alkalmasak arra, hogy kijelöljék a 
munkaerı-piaci lehetıségeket és korlátokat a migránsok számára: például a 
magyarországi mongol migránsok alacsony képzettségőek, vállalkozás 
beindításához nem rendelkeznek transznacionális gazdasági kapcsolatokkal, így 
nagy valószínőséggel találunk körükben kétkezi munkát végzı fizikai munkásokat.  

A vizsgált migráns csoportok esetében alapvetıen négy sajátosságról 
beszélhetünk. A szociodemográfiai jellemzık közül az életkor, nem, földrajzi 
elhelyezkedés és iskolázottság szerinti jellegzetességeket emeljük ki.  

Életkor – az idısek hiánya 

A vizsgált migráns csoportból feltőnıen hiányzik a legidısebb generáció, aminek oka 
abban kereshetı, hogy az inaktív kor elérésével a legtöbb migráns hazaköltözik, 
hogy összespórolt pénzébıl származási országában rendezkedjen be nyugdíjas 
éveire.  

„Mindenki azzal a céllal jön, hogy pénzt keressen, és hazamehessen tovább 
élni a szülıföldre.” 

„Tervezzük a férjemmel, hogy néhány év múlva hazamegyünk Kínába, és ott 
talán nyitunk egy kisebb vegyesboltot. Ebbıl fenntartanánk magunkat. Azért 
szeretnénk hazamenni, mert ott kevésbé vagyunk a lányunkra utalva, 
nincsenek nyelvi nehézségek, mindent el tudunk intézni. Persze a rokonok és a 
barátok is otthon vannak.” 

„Talán még egy évig maradunk itt a feleségemmel, utána hazamegyünk 
Kínába. Minden velem egykorú kínai így gondolkodik. […] Nem valószínő, hogy 
otthon is fogok még dolgozni. Úgy terveztük, hogy lazítunk a sokéves küzdelem 
után. Utazgatunk egy kicsit, éljük a nyugis életet.” 

                                            
10 Lomanov, 2005 
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A kutatás során megszólaltatottak véleményével egybecsengenek a hivatalos 
statisztikák. Mindkét kolóniában a 30 és 44 év közöttieket találjuk meg a legnagyobb 
arányban (45 százalék), 65 év felettiek pedig csak elenyészı számban kerültek be a 
KSH nyilvántartásába. Ismételten fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a 2001. évi 
népszámlálásból származó KSH adatok érvényessége korlátozott, hiszen a 
magyarországi kolónia töredékérıl szólnak.  

3.4 táblázat: A magyarországi kínai és vietnami kolóniák életkor szerinti eloszlása 

 Kínai kolónia Vietnami kolónia 
 n % N % 
17 év alatt 453 17,8 246 22,6 

18-29 év között 591 23,2 245 22,5 

30-44 év között 1152 45,2 490 45,0 

45-64 év között 329 12,9 106 9,7 
65 év felett 22 0,9 2 0,2 
 
Összesen 

 
2547 

 
100,0 

 
1089 

 
100,0 

Forrás: KSH 2001, leválogatási szempont: kínai, vietnami nyelvet családi, baráti körben beszélık 
száma 
 
Nem – a nık relatívan magas aránya  

A vizsgált migráns csoportban relatívan magas a nık aránya. Ennek jelentısége más 
migráns csoportokkal, például a muszlim országokból érkezıkkel való 
összevetésben jelenik meg, ahol a KSH adatai szerint csak minden ötödik migráns 
nı. Természetesen mindkét kolóniában felülreprezentáltak a férfiak: a kínaiak 
esetben 56 százalék, a vietnamiak között 53 százalék az arányuk. Közvetítı 
migránsokra jellemzı, hogy elıször a család férfitagjai érkeznek a befogadó 
országba, majd a vállalkozás beindítását és az egzisztenciális háttér megteremtését 
követıen csatlakoznak a nık és gyerekek.  

3.5 táblázat: A magyarországi kínai és vietnami kolóniák nem szerinti eloszlása 

 Kínai kolónia Vietnami kolónia 
 n % N % 
Nık 1129 44,3 580 46,7 

Férfiak 1418 55,7 509 53,3 
 
Összesen 

 
2547 

 
100,0 

 
1089 

 
100,0 

Forrás: KSH 2001, leválogatási szempont: kínai, vietnami nyelvet családi, baráti körben beszélık 
száma 

Nyíri Pál11 kutatásaiban arra a következtetésre jutott, hogy a kínai migráció elısegíti 
a nıi munkavállalást és vállalkozó tevékenységet, enyhítve a Kelet-Ázsiában még 
ma is sokkal szigorúbb nemi szerepekbıl adódó hátrányokat.  Az új migrációs 
gazdasági modellben a nık nagyobb cselekvési szabadsághoz juthattak, és 
kialakulhatott az emancipált, független vállalkozó migráns nı szerepe. Emellett a 
kutatás során tapasztalhattuk egyúttal, hogy több családi vállalkozásban a 
munkamegosztás továbbra is a tradicionális nemi szerepek mentén szervezıdik.  

                                            
11 Nyíri 2001 
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Iskolai végzettség – diplomások relatívan magas aránya 

A magyarországi migránsok a kínai/vietnami átlagnál iskolázottabbak. Az 1997-es 
fıvárosi kínaikutatás eredményei alapján elmondható, hogy 45 százalék rendelkezett 
felsı középiskolai és 39 százalék felsıfokú végzettséggel.  A 2007-es LocalMultiDem 
kutatás hasonló eredményre vezetett: 47 százalék számolt be középfokú és 33 
százalék felsıfokú végzettségrıl. Mindemellett a migránsok jelentıs hányada 
vállalkozik, csak kevesen végeznek nem gazdasági vállalkozáshoz köthetı szellemi 
tevékenységet. A 2007-es LocalMultiDem adatai szerint a megkérdezett kínaiak 78 
százaléka szolgáltató és kereskedı, mindössze 14 százalékuk dolgozik szellemi 
foglalkozásúként.  

A kínaiak társadalmi értelemben viszonylag homogén csoportot alkotnak. Az 
„otthonról hozott” társadalmi egyenlıtlenségek ugyan nem szőnnek meg, de mivel 
hasonló üzleti mintákat követve próbálnak érvényesülni, mindenképpen csökkennek 
a státuszból akadó különbségek12. A vietnamiak hasonlóképpen jellemezhetık, azzal 
a kitétellel, hogy esetükben törésvonal tapasztalható a rendszerhőek és a 
kommunistaellenes migránsok között. 

 
Földrajzi meghatározottság – leginkább a fıvárosban élnek 

Nem meglepı módon mindkét kolóniára jellemzı a fıváros-központúság. A közvetítıi 
migráns csoportok elıször mindig a nagyobb piacot és lehetıségeket jelentı 
nagyvárosokban telepszenek meg, majd miután megvetették a lábukat a fıvárosban, 
újabb lehetıségeket keresve „kiáramlanak” vidékre. Magyarország esetében a 
„kiáramlás” egyelıre talán azért sem jelentıs, mert a környezı országok – 
elsısorban Románia és Szlovákia – nagyobb piacot jelentenek a magyar vidéknél. 
Pontos számadatokkal nem rendelkezünk ugyan a célcsoportok fıvároson kívüli 
jelenlétérıl, a feldolgozott cégkivonatok alapján azonban megállapítható, hogy a 
2008 ıszén mőködı kínai vállalkozások 91 százaléka, a vietnamiaknak pedig 93 
százaléka mőködött Budapesten. Ennek tükrében elsıre talán túlzónak tekinthetı, 
hogy a Magyarországi Kínai Nagykövetség 2001-ben 2000-re becsülte azon 
magyarországi települések számát, ahol élnek kínaiak – legalább egy-három fı.  A 
cégkivonatok elemzése során a kínaiak esetében 21, a vietnamiak esetében 69 
települést számoltunk össze, ahová az elmúlt 18 évben vállalkozás székhelyét 
regisztrálták. Ezen települések listája a függelékben megtekinthetı.  

A KSH népszámlálási adatai is alátámasztják a korábbiakat: a kínai kolónia 81 
százaléka, a vietnami 92 százaléka a fıvárosban élt 2001-ben. Ez utóbbi körében az 
erıteljesebb fıváros-koncentráltság talán a kolónia fiatalabb korával hozható 
összefüggésbe.  

                                            
12 Nyíri 2001 
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3.6 táblázat: A magyarországi kínai és vietnami kolóniák megyék szerinti eloszlása 

 Kínai kolónia Vietnami kolónia 
 n % n % 
Budapest 2072 81,4 1000 91,8 

Bács-Kiskun 45 1,8 1 0,1 

Baranya 51 2,0 11 1,0 

Békés 15 0,6 1 0,1 
Borsod-Abaúj-Zemplén 6 0,2 9 0,8 
Csongrád 72 2,8 26 2,4 
Fejér 28 1,1 1 0,1 
Gyır-Moson-Sopron 25 1,0 1 0,1 
Hajdú-Bihar 25 1,0 1 0,1 
Heves 4 0,2 0 0,0 
Jász-Nagykun-Szolnok 18 0,7 3 0,3 
Komárom-Esztergom 18 0,7 2 0,2 
Nógrád 11 0,4 0 0,0 
Pest 52 2,0 24 2,2 
Somogy 11 0,4 1 0,1 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 38 1,5 4 0,4 
Tolna 18 0,7 0 0,0 
Vas 24 0,9 1 0,1 
Veszprém 4 0,2 3 0,3 
Zala 10 0,4 0 0,0 
 
Összesen 

 
2547 

 
100,0 

 
1089 

 
100,0 

Forrás: KSH 2001, leválogatási szempont: kínai, vietnami nyelvet családi, baráti körben beszélık 
száma 

A 2008. 12. 31-én érvényben lévı munkavállalási engedélyek regionális eloszlása is 
egybecseng a korábbiakkal. Kitőnik belılük mindkét célcsoport, különösen a 
vietnamiak fıváros-koncentráltsága; a kínai állampolgárok részére kiállított, 
érvényben lévı munkavállalási engedélyek 77 százaléka a közép-magyarországi 
régióban lett kiadva. A második legjelentısebb régiónak Közép-Dunántúl tehetı – az 
engedélyek 8 százaléka származik innen. A vietnami állampolgárok munkavállalási 
engedélyeinek 99 százaléka köthetı Közép-Magyarország régióhoz. 

3.7 táblázat: A kínai és vietnami állampolgároknak kiadott 2008.12.31.-én érvényes 
munkavállalási engedélyek regionális eloszlása 

 Kínai kolónia Vietnami kolónia 
 N % n % 
Közép-Magyarország 1485 76,5 516 99,0 
Közép-Dunántúl 163 8,4 1 0,2 
Nyugat-Dunántúl 64 3,3 0 0,0 
Dél-Dunántúl 46 2,4 0 0,0 
Észak-Magyarország 76 3,9 0 0,0 
Észak-Alföld 63 3,2 1 0,2 
Dél-Alföld 43 2,2 3 0,6 
 
Összesen 

 
1940 

 
100,0 

 
521 

 
100,0 

Forrás: ÁFSZ, 2008. 12. 31. 



A Távol-Keletrıl Magyarországra érkezı állampolgárok… 

22 / 89 

4. Kelet-ázsiaiak migrációs sajátosságai 

A magyarországi kínaiak és vietnamiak ideáltipikusan megfelelnek azon Turner és 
Bonanich13 által 1980-ban leírt migránstípusnak, amit „közvetítı kisebbségnek” 
neveztek el. A fogalom olyan migránsokat takar, akik etnikai hálózataikra 
támaszkodva intézményesített pozíciókat építenek ki a gazdaság bizonyos jól 
körülhatárolt területein – jelen esetben a kis- és nagykereskedelem mentén 
szervezıdve. Ezek a transznacionális hálózatok a munkaerı, a tıke és az információ 
rugalmas mobilizálása révén olyan árukat és szolgáltatásokat képesek kínálni, 
amelyek egyáltalán nem, vagy csak magasabb áron érhetık el a befogadó 
országban, ahol jellemzıen enklávé gazdaságokba tömörülve tesznek kísérletet a 
térbeli mobilitás társadalmi mobilitásra való átváltására14.  

A kelet ázsiai kolóniák foglalkoztatási sajátosságainak feltérképezése elıtt 
mindenképpen indokolt a migrációs sajátosságok, motivációk megértése. A 
következıkben kettıt emelünk ki ezek közül: a migráció gazdasági jellegő 
motivációját és a transznacionális életformát.  

 
Gazdasági migráció 

A Magyarországon élı kínai és vietnami kolónia tagjainak döntı többsége elsı 
generációs gazdasági migráns – azaz rendkívül alacsony körükben a 
Magyarországon születettek aránya. A gazdasági migráns megnevezés olyan 
személyeket takar, akik életkörülményeik, jövedelmi viszonyaik javítása érdekében 
hagyják el szülıföldjüket és telepednek le hosszabb vagy rövidebb idıre egy másik 
országban. Ebbıl és a korábban említett nyugdíjaskori hazatelepülésbıl kifolyólag 
nagyon alacsony körükben az inaktívak aránya – a kínaiak esetében például 
mindössze 7 százalékos15.  

 „Vietnamban tanításból épphogy megéltem, ezért döntöttem úgy, hogy 
szerencsét próbálok, hátha jobb lesz itt [Magyarországon].” 

„Azért érkeztem Magyarországra, mert fıképp a testvéremnek kellett 
segítenem, egy megbízható társ kellett neki, és nem utolsó sorban jobb 
megélhetést szerettem volna a családomnak. Nem éltünk olyan rosszul kint 
sem, de úgy gondoltam, ez egy lehetıség, amit ki kell használni.” 

 „Mindenkinek az a célja, hogy pénzt keressen és hazamehessen a szülıföldre 
tovább élni.” 

 
 
 

                                            
13 Turner, Bonacich, 1980 
14 Nyíri Pál, 1999 
15 LocalMultiDem, 2007 
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Transznacionalizmus  

A kínai és vietnami kolónia tagjai transznacionális, másképpen fogalmazva 
transzlokális migránsok. A kilencvenes években terelıdött arra a figyelem, hogy a 
migránsok egy jelentıs csoportja nem egyszerően letelepedik a befogadó 
országban, hanem továbbra is fenntart különbözı természető kapcsolatokat a 
származási országával. Miközben hazájuktól akár több ezer kilométerre dolgoznak, 
társas, érzelmi, gazdasági és politikai életük jelentıs része továbbra is közvetlenül 
szülıhazájukhoz kötıdik16. A globalizáció által kialakított kereteknek és a 
technológiai fejlıdésnek köszönhetıen egyes csoportok kétlaki életet folytathatnak, 
illetve szoros pszichológiai és szociális kapcsolatot tarthatnak fenn származási 
országukkal17.  

 
 „Eddig félévente mentem haza Kínába édesanyámhoz, akinek kilenc testvére 
van – nagy a család. Édesapjának gyakorlatilag minden rokona 
Magyarországra költözött, még a nagyszülei is, de ık gyorsan hazaköltöztek. 
Minden lehulló levél a gyökerét keresi.” 

„Nem tudok annyira gyakran hazamenni, mint szeretnék, de azért háromévente 
mindig sort kerítünk erre. Ilyenkor meglátogatjuk a családot, rokonokat, 
barátokat […] legalább egy hónapot próbálunk ilyenkor otthon tölteni” 

A transznacionális életforma miatt a magyarországi kelet-ázsiaiakat – különösen a 
kínaiakat – nagyfokú térbeli mobilitás jellemzi, így csak kisebb hányaduk 
szándékozik egész életét a befogadó országban eltölteni. Nyíri Pál szavaival „[a 
kínaiak többsége] folyamatosan és állandóan alkalmazkodva mérlegel számos 
tényezıt, melyek között szerepel a lehetséges jövedelem és mobilitás, a legális 
tartózkodáshoz való jog, az életminıség és a társadalmi ranglétrán felfelé való 
elmozdulás esélyével kecsegtetı iskoláztatáshoz való hozzáférés a gyermekeik 
számára”18.  

A LocalMultiDem felmérésbıl kvantifikálható is a megállapítás: a kínaiak 
körében jelentıs azoknak az aránya, akik életminıségük javítása érdekében más 
országokba települnének át: a budapesti kínaiak mindössze négy százaléka 
nyilatkozott úgy, hogy semmiképpen sem költözne el Magyarországról, ha egy másik 
országban lehetısége nyílna életminısége javítására. A magas mobilitási 
hajlandóságot támasztja alá továbbá, hogy a kínaiak körében alacsony érdeklıdés 
mutatkozik az állampolgári státusz megszerzésére – a már hivatkozott kérdıíves 
vizsgálat eredményei alapján mindössze 13 százalék nyilatkozott úgy, hogy feltétel 
nélkül szeretne magyar állampolgárságért folyamodni.  

A vietnamiak talán némileg nyitottabbak a hosszabb távú tartózkodásra, így az 
integrációra is; kiskereskedelmi tevékenységüknek köszönhetıek jobban beszélnek 
magyarul, valamint gyermeknevelési stratégiáik is inkább növelik a letelepedés 
valószínőségét.  

                                            
16 Kelly 2003 
17 Castells 2005 
18 Nyíri Pál 2002 169. oldal 
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5. Kolóniák gazdasági története 

A kelet-ázsiai közvetítı migránsok a rendszerváltozást után egy olyan gazdasági 
környezetre találtak, ahol a többségi társadalom által mőködtetett kiskereskedelem 
elégtelenül mőködött részben a fejletlen import és részben az elavult szemlélet miatt. 
Ezen csoportok jelentıs transznacionális kapcsolathálója lehetıvé tette, hogy a piaci 
igények kielégítésére gyorsan és rugalmasan mobilizáljanak tıkét, árut és 
munkaerıt.  

A megfelelı kapcsolatokkal rendelkezı kínai vállalkozókat „alacsony, államilag 
támogatott árakon és elınyös hitelfeltételek mellett látták el (…) a szükséges 
áruval”19. A kilencvenes évek elején nem volt ritka, hogy az állami vállalatok 
exportnövelı szándékkal bizományba adtak árut Magyarországra települt 
vállalkozóknak – az áruért elvileg csak eladásuk után kellett fizetni. A 
támogatásoknak fontos szerepe volt a magyarországi vállalkozások beindításában.  

A kilencvenes évek elején a legtöbb Magyarországon élı távol-keleti Kínában 
gyártott olcsó ruhanemők és cipık importjával, kis- és nagykereskedelmével 
foglalkozott. A vállalkozó migránsok felismerték, hogy a befogadó gazdaság 
bizonyos szegmenseiben áruhiány volt jellemzı, így a piaci rést kihasználva 
„robbantak be” olcsó termékeikkel. Ezek a termékek eleinte az úgynevezett lengyel 
vagy KGST-piacokon jelentek meg, majd nem sokkal késıbb létrehozták a sajátjaikat 
(Józsefvárosi, Fáy utcai, Kıbányai), ahol nem a kiskereskedelmi tevékenység, 
hanem a nagykereskedelmi import-export adta a fı profilt20. Idıvel fokozatosan 
bıvült a kereskedelmi termékek portfóliója is. 

A kínai vállalkozások egy része a kilencvenes évek közepétıl kezdve 
gazdasági tevékenységét fokozatosan kiterjesztette más országok piacaira is, míg 
Magyarország kelet-európai elosztóközponttá vált. Ez a szerep a kilencvenes évek 
végétıl fokozatosan vesztett jelentıségébıl, de Magyarország „hídjellege” továbbra 
is megmaradt. A távol-keleti kereskedık magyarországi jelenlétének köszönhetıen 
Magyarország kicsi piaca ellenére is évek óta Kína legnagyobb exportpartnere a 
térségben. 

A klasszikus piacozás mértékérıl korábbi kutatási eredmények tükrében 
kaphatunk benyomást. Keresztély Krisztina egy tanulmányában21 említi, hogy a 
kilencvenes évek közepén a Józsefvárosi piac 700-800 árusítóhelyén becslések 
szerint 2000 kínai dolgozott, míg Sík Endre felmérése22 szerint a kilencvenes évek 
végén a tízezernél nagyobb lélekszámú magyar városok piacain a kereskedık 47 
százaléka volt kínai.  

A kilencvenes évek végén véget ért azonban a kelet-ázsiai vállalkozások 
aranykorszaka. A piac telítıdött, a környezı országokban is megjelentek kelet-ázsiai 
kereskedık, olcsó bevásárlóközpontok (Cora, Tesco, Auchan) formájában pedig 
megerısödött a hazai konkurencia. Emellett a lakossági vásárlóerı növekedésével 
átalakultak a fogyasztási szokások is, ami kifejezetten a plázáknak kedvezett.    

                                            
19 Nyíri Pál 2002 166. oldal 
20 Nyíri Pál 2002 
21 Keresztély Krisztina 1998 
22 Sík Endre 1998 
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Számos kelet-ázsiai vállalkozó hagyta el ekkoriban az országot és költözött vissza az 
anyaországba vagy folytatta vállalkozását környezı országokban, míg mások 
kihasználva a változást bevásárlóközpontok és a plázákban mőködı boltok 
beszállítóivá váltak.  

A megváltozott gazdasági környezet kihívásaira perspektivikus válaszok is 
születtek. A közelmúltban több kelet-ázsiai érdekeltségő bevásárlóközpont nyílt 
Budapesten: 2003-ban az Asia Center és a China Mart, 2005-ben pedig a Sárkány 
Center, illetve az Euro Square. Napjainkban pedig a kıbányai piac környékén zajlik 
egy nagyobb kínai kereskedelmi központ építése.  

Az Asia Centert egy osztrák tulajdonú cég üzemelteti, sok tekintetben 
egyedülálló üzleti vállalkozásként, amely komplex célok megvalósítását tőzte ki.  Az 
Asia Center nem egyszerő bevásárlóközpontként funkcionál, hanem emellett próbál 
az ázsiai gazdaság egyik meghatározó kelet-európai hídfıjévé is válni – a hangsúly 
természetesen Kínán és Vietnamon van; üzleti kapcsolataik 80 százaléka köthetı 
ehhez a két országhoz. Összesen 12 különbözı nációval állnak üzleti kapcsolatban, 
köztük Mongóliával, Indonéziával, Thaifölddel, Malajziával, Laosszal és 
Kambodzsával is. A központban jelenleg 500 vállalkozás képviselteti magát, amibıl 
100-150-et már az Asia Center proaktív fellépése vonzott Magyarországra.  
Ugyanakkor Soós Esztertıl, a komplexum kommunikációs igazgatójától kiderül, hogy 
mára Magyarország versenyelınyei meglehetısen megkoptak. Továbbá, 
mindenképpen nehezíti a távol-keleti cégek Magyarországra csábítását, hogy a 
tízmilliós piac nem tekinthetı jelentısnek, ezért cégük elsısorban régióban 
gondolkozik. Az általuk kiszolgált régió egy 300-400 km sugarú kör, gyakorlatilag a 
teherautókkal egy tankkal megjárható terület, Kelet-Csehországtól Szerbiáig, Dél-
Lengyelországtól Észak-Olaszországig, ami már nagyjából 150 millió embert jelent. 
Az Asia Center tehát nem egyszerően egy kiskereskedelmi áruház, hanem 
viszonteladók számára üzemelı elosztóközpontként is üzemel.  

Soós Eszter elmondta, hogy közel 100-120 kínai és kétszer ennyi vietnami 
vállalkozás található jelenleg a bevásárlóközpontban, de a kereskedelmi volumen 
tekintetében a kínaiak jóval jelentısebbek, mint a vietnamiak. A termékportfoliót 
egyértelmően a könnyőipari termékek dominálják, a kínálat 80 százalékát ruházat, 
kiegészítık, cipı és élelmiszer adja.  

A távol-keleti cégek esetében a válság elsıdleges hatása exportpiacaik 
visszaesésében nyilvánul meg. Ezt mérséklendı az Asia Center kommunikációjában 
arra helyezi a hangsúlyt, hogy a válság egyben lehetıség is, hiszen módszerüket 
integrált infrastrukturális, szolgáltatási és fejlesztési csomagként kínálják, 
hatékonyabb lehetıségként az exportpiacok felpuhítására.  

A jövıben elsısorban a nagykereskedelem felé kívánnak nyitni. Ennek 
megfelelıen kívánják tematizálni a központot is: a nyugati szárnyba vonják össze a 
jelenlegi kiskereskedelmi, viszonteladói kapacitást, míg a keleti szárnyba kerülne a 
CBTC (China Business Trade Center), azaz a kínai márkás termékek háza, ahol 
elsısorban „preorder”, elırendeléses kereskedelem zajlana bemutatótermekkel. Itt 
az alapvetı kérdést az jelenti, hogy azok az – elsısorban kínai – cégek, amelyek 
egyelıre nagy áruházláncokba szállítanak be nagy mennyiségő dömpingárut, 
hajlandóak-e saját márka kiépítésébe beruházni. A fı célcsoport itt az IT, a 
telekommunikáció és az elektronika lesz.  
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A Sárkány Center gondolata a kilencvenes évek második felében fogalmazódott 
meg vietnami vállalkozókban. Felismerték, hogy megváltozott a piac, és az új 
gazdasági környezetben az érvényesüléshez szorosabb kooperáció szükséges. 
Ezen együttmőködés keretében néhány üzlettárs 2003-ban létrehozta a Sárkány 
Centert. Céljuk a kelet-ázsiai vállalkozások versenyképességének növelése volt, így 
a közös beszerzés adta elınyökön felül a piacokhoz képest kulturáltabb környezetet 
biztosítottak a kisvállalkozóknak. Jelenleg 500 mőködı üzletük van, ezek 70-80 
százaléka vietnami. 

A Sárkány Center helyzetét nehezíti, hogy kínaiakkal szemben a vietnamiak 
nagyobb versennyel szembesülnek a regionális piacon: Csehországban és 
Lengyelországban nagyobb létszámú közösségük él, így a magyarországi kolónia 
nem tekinthetı dominánsnak a térségben, bár a schengeni övezethez való 
csatlakozás némi piacbıvüléssel járt – leginkább Olaszország irányában. A jövıvel 
kapcsolatban felmerült, hogy érdemes lenne a nagy világcégek Vietnamban gyártott 
áruival is kereskedni, illetve átalakítani a Sárkány Centert, exkluzívabb környezetet 
biztosítva a márkás termékek értékesítéséhez.  

Összefoglalva elmondható, hogy a kelet-ázsiaiak körében a „piacozás” 
fokozatosan veszített jelentıségébıl, sokan kiszorultak a nagykereskedelembıl, és 
már kizárólagosan bolti kiskereskedelemmel foglalkoznak, esetleg a vendéglátásba 
„menekültek”. Emellett kikristályosodott a kelet-ázsiai vállalkozók elitje is, akik a 
kilencvenes évek hiánygazdaságát meglovagolva, hosszú távú üzleti stratégiájuknak 
köszönhetıen jelentıs tıkét halmoztak fel. Mindkét kolónia esetében egyértelmően 
felismerhetıek a tıkekoncentráció jelei – a vonaton két bıröndnyi áruval érkezı 
migráns képe egyre inkább a múltba vész, a kolóniák gazdasági struktúrája lassan 
megmerevedik.  
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6. Kelet-ázsiaiak gazdasági tevékenysége és 
munkavállalása 

A kelet-ázsiai migráns jellemzıen saját vállalkozással rendelkezik, illetve segítı 
családtagként vagy alkalmazottként dolgozik kelet-ázsiaiak által mőködtetett 
vállalkozásban – ezen a téren nincsen különbség a kínai és vietnami kolóniák között. 
A LocalMultiDem kutatási eredményei alapján például elmondható, hogy a 
megkérdezett kínaiak 62 százaléka vállalkozik vagy érdekelt egy családi 
vállalkozásban.  

Az alábbiakban röviden bemutatjuk a kelet-ázsiai vállalkozások és az általuk 
foglalkoztatottak néhány tényszerő jellemzıjét – részletes, mélyebb elemzésre a 
következı fejezetekben kerül sor.  

 

6.1 Vállalkozások gazdasági tevékenysége 

Általánosságban elmondható, hogy a kelet-ázsiai vállalkozások – a foglalkoztatottak 
számát tekintve – mikro- és kisvállalkozásokként üzemelnek, és jellemzıen nem 
termelıi tevékenységet folytatnak Magyarországon, hanem külkapcsolataikra 
támaszkodva kereskedelemmel foglalkoznak.  

A több mint 9000 kínai és 1300 vietnami cégkivonat23 tanulmányozása alapján 
jó megközelítést kaphatunk a vizsgált célcsoportok által mőködtetett vállalkozások 
tevékenységi körérıl. A szakértıi vélemények azonban arról tanúskodnak, hogy 
némi távolságtartással kell kezelnünk a cégkivonatokban foglaltakat, ugyanis a 
migráns vállalkozásokra jellemzı, hogy lényegesen több tevékenységi kört 
regisztrálnak, mint amennyivel valójában foglalkoznak.  

Elemzéseink során megállapítottuk, hogy a kolóniák gazdasági profilja, noha 
megırizte kilencvenes években kialakult jellegét, mára új irányvonalak is kialakultak. 
Utóbbi alatt elsısorban a feldolgozóipar megjelenését értjük, aminek szerepe 
egyelıre nem jelentıs, de 10-13 százalékos jelenléte mindenképp említést érdemel.  

A kínai és vietnami vállalkozások tevékenységi köre a fıbb ágazatok szerint 
nagyon hasonló. A vizsgált kínai vállalkozások 95 százaléka, a vietnamiak 92 
százaléka – többek között – kereskedelmi tevékenységet folytat. Emellett a kínai 
vállalkozások 42 százaléka, a vietnamiak 41 százaléka tevékenységi körébe egyéb 
gazdasági szolgáltatások is tartoznak.  

A kínai vállalkozások mindössze 12 százaléka foglalkozik vendéglátással, ami 
egybevág korábbi kutatások megállapításaival, miszerint, szemben a nyugati kínai 
migrációval, Magyarországon a fı tevékenységet nem a vendéglátás jelenti.  

 

                                            
23 Ebbıl 2009 januárjában mőködı vállalkozás kínai esetben 3677, vietnámi esetben 915 



A Távol-Keletrıl Magyarországra érkezı állampolgárok… 

28 / 89 

6.1 táblázat: 2009 januárjában mőködı kínai és vietnami vállalkozások fıbb gazdasági 
tevékenységei  

 Kínai 
vállalkozás 

Vietnami 
vállalkozás 

 n % n % 
Kereskedelem, javítás 3476 94,5 837 91,5 

Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 1545 42,0 377 41,2 

Feldolgozóipar 378 10,3 120 13,1 

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 451 12,3 76 8,3 
Szállítás, raktározás, posta, távközlés 364 9,9 71 7,8 
Építıipar 142 3,9 32 3,5 
Oktatás 101 2,7 73 8,0 
Egészségügyi, szociális ellátás 80 2,2 10 1,1 
Pénzügyi közvetítés 73 2,0 21 2,3 
Mezıgazdaság, vadgazdaság, erdıgazdaság 49 1,3 6 0,7 
Halgazdálkodás 2 0,1 0 0,0 
Bányászat 2 0,1 1 0,1 
Közigazgatás, védelem, kötelezı biztosítás 1 0,0 0 0,0 
Villamos energia, gáz, gız, vízellátás 1 0,0 0 0,0 
Összesen 3677  915  

Forrás: Complex CégHírek, 2009. január 

A vállalkozások tehát jellemzıen kereskedelemmel foglalkoznak. A kínai 
vállalkozásokra inkább jellemzı, hogy nagykereskedelmi profillal bírnak, mint a 
vietnamiakra: elıbbiek 83 százaléka, utóbbiak 59 százaléka jegyez valamilyen 
nagykereskedelmi tevékenységet. Interjúalanyaink elmondták, hogy nagyon sok 
hasonlóság van a kínai és vietnami vállalkozások filozófiája, mőködési elve és 
stratégiája között, az egyik lényeges különbség viszont épp a kereskedelmi 
volumenben található.  

Jellemzı – bár nem kizárólagos – hogy vietnami kiskereskedık 
Magyarországon mőködı kínai nagykereskedıktıl szerzik be az árut. Kína hatalmas 
ipari kapacitása, valamint világviszonylatban is elismert minıségő termékei miatt a 
kínai kereskedık elınyben vannak a vietnamiakkal szemben, elırébb állnak a 
kereskedelmi láncban. A közvetlen vietnami export létezik ugyan, de sokkal szőkebb 
termékpalettán mozog, mint a kínai.   

„Általában egy nagyvállalattól veszem az árut. Ennek a vállalatnak egy kínai 
férfi a tulajdonosa. Elég olcsón tudom beszerezni tıle árut, hiszen a kínai 
kereskedık többsége Kínából importálja az árut. Emiatt sokkal nagyobb 
elınyben vannak, mint a vietnami kereskedık. Sajnos a vietnami áruk még nem 
annyira közkedveltek, és az exportálással is vannak némi gondok.”      

„Van néhány vietnami visszatérı vásárlóm. İk kiskereskedést mőködtetnek 
vagy kisebb boltokat tartanak fenn, ahol továbbadják a tılem vásárolt árut. Nem 
szoktak túl nagy mennyiségben vásárolni és készpénzben fizetnek. […] 
Szerintem abban különbözünk, hogy mi nagykereskedést mőködtetünk, nagy 
árumennyiséget adunk el egyszerre kisebb haszonnal, míg a vietnami 
kereskedık inkább kisebb mennyiséggel próbálkoznak, akár darabonként, több 
haszonnal. Természetesen ez néha jó is, mert nem jár nagy rizikóval és nagy 
veszteséggel, mint nekünk.” 
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„Voltak vietnami üzleti partnereink, akik a piacon vásároltak tılünk. İk általában 
kiskereskedık, akik olcsón áron beszerzik az árut a piacon, és aztán vagy 
boltban adják el, vagy akár a piac másik pontján. Nem igazán ismerem a 
vietnamiak üzleti kultúráját, de szerintem ık is hasonló módon mőködhetnek, 
mint mi, kínaiak. A vietnamiak jobban beszélnek magyarul, jobban tudnak 
kommunikálni a magyarokkal, ezért többnyire boltot nyitnak, vagy egyéb 
kiskereskedésük van, mint amilyeneket a metróaluljárókban is láthatunk.” 

A fogyasztási cikkek nagykereskedelme a leginkább jellemzı nagykereskedelmi 
tevékenység, a kínai vállalkozások 76 százaléka, a vietnamiak 48 százaléka 
regisztrálta ezt a tevékenységi kört: a vietnamiak nagykereskedelmi hátránya 
leginkább ezen a tevékenységen belül nyilvánul meg. A fogyasztási cikkek 
nagykereskedelme mellett az élelmiszer-, ital-, dohányáru és a nem mezıgazdasági 
anyagok nagykereskedelme is jelentısnek mondható. Utóbbi tevékenységbe tartozik 
a faanyagok, ércek és vegyiáruk nagykereskedelme.   

6.2 táblázat: 2009 januárjában mőködı kínai és vietnami vállalkozások 
nagykereskedelmi tevékenységek szerinti eloszlása 

 
Kínai 

vállalkozás 
Vietnami 

vállalkozás 
 n % n % 
Fogyasztásicikk-nagykereskedelem 2801 76,2 440 48,1 
Élelmiszer-, ital-, dohányáru nagykereskedelme 1372 37,3 274 29,9 
Nem mezıgazdasági anyag, hulladék nagykereskedelme 1021 27,8 189 20,7 
Gép-nagykereskedelem 308 8,4 24 2,6 
Ügynöki nagykereskedelem 171 4,7 19 2,1 
Egyéb nagykereskedelem 115 3,1 20 2,2 
Mezıgazdasági termék nagykereskedelme 26 0,7 4 0,4 

Forrás: Complex CégHírek, 2009. január 

Hagyományosan a ruha- és cipıkereskedelem juthat eszünkbe a kelet-ázsiaiak 
termékportfoliójára gondolva – az eddigiekbıl is látható, hogy ennél lényegesen 
szélesebb körben importálnak termékeket. A fogyasztási cikkek nagykereskedelmén 
belül egyéb termékek, elektromos cikkek, porcelán- és üvegáru, tapéták és 
tisztítószerek nagykereskedelme mondható még jelentısnek.   

Az egyéb fogyasztási cikkek nagykereskedelmébe a bútorok, a szınyegek és 
más padlóburkolók, a nem elektromos háztartási készülékek, a papír-írószer, a 
könyvek, magazinok, újságok, képeslapok, fotó-optikai cikkek, a bıráru, a turista 
felszerelés, a fali- és karórák, ékszerek, hangszerek, játékok, sportfelszerelés, a 
sportcipık, kerékpárok és alkatrészeik-felszereléseik, a fa-, vesszıfonott és 
parafaáru, valamint a finomacéláru nagykereskedelme tartozik bele.  

A cégkivonatokban rögzítettek alapján meglepı módon mindkét kolónia 
esetében meglehetısen alacsonynak mondható a ruha-, lábbeli- és 
textilkereskedelem aránya. 
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6.3 táblázat: 2009 januárjában mőködı kínai és vietnami vállalkozások fogyasztási 
cikkek nagykereskedelme szerinti eloszlása 

 
Kínai 

vállalkozás 
Vietnami 

vállalkozás 
 n % n % 
Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme 2170 59,0 368 40,2 
Elektromos háztartási cikk nagykereskedelme 2133 58,0 277 30,3 
Porcelán, üvegáru, tapéta, tisztítószer nagykereskedelme 1374 37,4 176 19,2 
Ruha, lábbeli nagykereskedelme 261 7,1 37 4,0 
Textil-nagykereskedelem 136 3,7 30 3,3 
Illatszer-nagykereskedelem 47 1,3 12 1,3 
Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme  25 0,7 0 0,0 

Forrás: Complex CégHírek, 2009. január 

Mindkét kolóniára jellemzı a különbözı termékek kiskereskedelme. A kínaiak 
esetében 95 százalék, a vietnamiakéban pedig 92 százalék az e tevékenységgel 
foglalkozó vállalatok aránya. A kiskereskedelmi ágazatok tartalmazzák mindazon 
egységek tevékenységét, amelyek elsıdlegesen a saját nevükben vagy harmadik fél 
számára, túlnyomóan háztartások és a lakosság részére történı termékeladással 
foglalkoznak. Az értékesítés többnyire mindenki számára nyilvános helyen történik, 
de ide tartozik a csomagküldı és internetes kereskedelem, a mozgó jármőves és a 
raktári értékesítés is. 

Mindkét kolóniában az egyéb fogyasztási cikkek kiskereskedelme a 
legjellemzıbb tevékenység. Ezt követi a nem bolti kereskedelem és az élelmiszer-, 
ital- és dohányáru-kiskereskedelem.  

A fıbb kiskereskedelmi tevékenységek mentén a kínai és vietnami 
vállalkozások termékportfoliója közötti különbségek is megmutatkoznak.  Egyfelıl a 
kínai vállalkozásokra kevésbé jellemzı a nem bolti kereskedelem, másfelıl a 
vietnamiakra inkább jellemzı az élelmiszer-, ital- és dohányáru-kiskereskedelem, 
valamint a vegyes kiskereskedelem. Utóbbi esetében elsısorban az élelmiszer 
jellegő vegyes kiskereskedelemre kell gondolnunk – itt az áruk széles körének 
kiskereskedelmi értékesítése párosul az élelmiszer-, ital- és dohányáru eladási 
túlsúlyával (azaz olyan általános, áruházi kiskereskedelemrıl van szó az ide sorolt 
vállalkozások esetében, ahol a meghatározó fenti három árutípus mellett még 
ruházati cikket, bútort, szerelvényt, fémtömegcikket, kozmetikai terméket, stb. is 
értékesítenek).  

Az élelmiszer és élelmiszer jellegő vegyes kiskereskedelem esetében tapasztalt 
vietnami túlsúly részben visszavezethetı a hátországok gyártási kapacitásának 
különbségeire.  
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6.4 táblázat: 2009 januárjában mőködı kínai és vietnami vállalkozások fıbb 
kiskereskedelmi tevékenységek szerinti eloszlása 

 
Kínai 

vállalkozás 
Vietnami 

vállalkozás 
 n % n % 
Egyéb fogyasztási cikk kiskereskedelme 3283 89,3 784 85,7 
Nem bolti kiskereskedelem 2908 79,1 764 83,5 
Élelmiszer-, ital-, dohányáru-kiskereskedelem 1439 39,1 522 57,0 
Fogyasztási cikk javítása 162 4,4 28 3,1 
Vegyes kiskereskedelem 145 3,9 560 61,2 
Gyógyszer, gyógyászati termék, illatszer kiskereskedelme 61 1,7 21 2,3 
Használtcikk-kiskereskedelem 31 0,8 4 0,4 

Forrás: Complex CégHírek, 2009. január 

Az egyéb fogyasztási cikkek kiskereskedelmén belül jelentıs az egyéb, máshová 
nem sorolt, valamint az elektromos háztartási cikkek, a bútorok és háztartási cikkek, 
a könyv, újság és papíráru kiskereskedelme. A két kolónia között lényeges 
különbség a bútorok és háztartási cikkek kiskereskedelme terén látszik: inkább a 
kínai vállalkozások foglalkoznak e termékek kiskereskedelmével – a cégkivonatok 
alapján 21 százalékpont a különbség.  

6.5 táblázat: 2009 januárjában mőködı kínai és vietnami vállalkozások fıbb 
kiskereskedelmi tevékenységek szerinti eloszlása 

 
Kínai 

vállalkozás 
Vietnami 

vállalkozás 
 n % n % 
Egyéb, máshova nem sorolt kiskereskedelem 2930 79,7 703 76,8 
Elektromos háztartási cikk kiskereskedelme 2565 69,8 612 66,9 
Bútor, háztartási cikk kiskereskedelme 1916 52,1 283 30,9 
Könyv, újság, papíráru kiskereskedelme 1237 33,6 322 35,2 
Ruházati kiskereskedelem 232 6,3 66 7,2 
Lábbeli, bıráru kiskereskedelme 110 3,0 22 2,4 
Textil-kiskereskedelem 109 3,0 21 2,3 
Vasáru, festék, üveg kiskereskedelme 71 1,9 12 1,3 

Forrás: Complex CégHírek, 2009. január 

A piaci kiskereskedelem területén öt, az egyéb nem bolti kiskereskedelemben pedig 
22 százalékpont a különbség a kínai és vietnami vállalkozások között. Egyéb nem 
bolti kiskereskedelmen a mozgóárusítást, az automatán vagy interneten keresztül 
történı értékesítést és a házaló tevékenységet értjük.  

6.6 táblázat: 2009 januárjában mőködı kínai és vietnami vállalkozások nem bolti 
kiskereskedelem szerinti eloszlása 

 
Kínai 

vállalkozás 
Vietnami 

vállalkozás 
 n % n % 
Piaci kiskereskedelem 2858 77,7 752 82,2 
Egyéb nem bolti kiskereskedelem 1230 33,5 498 54,4 
Csomagküldı kiskereskedelem 9   0,2 4  0,4 

Forrás: Complex CégHírek, 2009. január 
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Az élelmiszer-, ital- és dohányáru-kiskereskedelmen belül a vállalkozások zöme 
egyéb élelmiszer kiskereskedelmével foglalkozik. Ebbe a szakágazatba tartozik a tej, 
tejtermék, tojás, étolaj és zsír (például tojáspor, vaj, margarin, sajt, túró, savanyított 
tejtermék); a tartósított gyümölcs és zöldség, olajos és egyéb magvak; továbbá az 
egyéb, máshol fel nem sorolt élelmiszer (például cukor, élelmiszerkészítmény, 
száraztészta, főszernövény, kávé, tea) kiskereskedelme. A kelet-ázsiai 
vállalkozásokra nem jellemzı – egy százalék alatti – a zöldség-, gyümölcs-, hús-, 
hal- és dohánytermékekkel, italcikkekkel és pékáruval való kiskereskedelem.  

6.7 táblázat: 2009 januárjában mőködı kínai és vietnami vállalkozások élelmiszer-, ital- 
és dohányáru-kiskereskedelem szerinti eloszlása 

 
Kínai 

vállalkozás 
Vietnami 

vállalkozás 
 n % n % 
Egyéb élelmiszer kiskereskedelme 1433 39,0 519 56,7 
Dohányáru-kiskereskedelem 32 0,9 10 1,1 
Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme 27 0,7 6 0,7 
Húsáru-kiskereskedelem 24 0,7 4 0,4 
Ital-kiskereskedelem 24 0,7 9 1,0 
Pékáru, édesség kiskereskedelme 20 0,5 7 0,8 
Hal-kiskereskedelem 18 0,5 3 0,3 

Forrás: Complex CégHírek, 2009. január 

Végezetül – a célcsoportok által bejegyzett összes vállalkozást alapul véve – 
megállapítható, hogy a feldolgozóiparban elsısorban textília, textiláru gyártásával 
foglalkoznak a kolóniák. A vietnami vállalkozások körében három százalékponttal 
nagyobb az e tevékenységi körben is mőködı vállalkozások aránya, mint a kínaiak 
esetében.  

6.8 táblázat: A vizsgált kínai és vietnami vállalkozások feldolgozóipari 
tevékenységének részletes bontása 

 Kínai 
vállalkozás 

Vietnami 
vállalkozás 

 n % N % 
Textília, textiláru gyártása 337 4,8 107 8,1 
Papírgyártás, kiadói, nyomdai 
tevékenység 

140 2,0 32 
2,5 

Villamos gép, mőszer gyártása 140 2,0 8 0,6 
Máshová nem sorolt feldolgozó ipar 122 1,7 19 1,5 
Bır, bırtermék, lábbeli gyártása 117 1,7 18 1,3 
Élelmiszer-, ital- és dohánygyártás 95 1,3 17 1,3 

Forrás: Complex CégHírek 2008. november 

 

Összefoglalva: a kínai és a vietnami vállalkozók egyaránt a kereskedelem területén 
érdekeltek, különbségek leginkább a kereskedelmi volumenben és a 
termékportfolióban látszódnak. A kínai kereskedık között nagyobb arányban találunk 
nagykereskedıket, a vietnami kereskedık pedig nagyobb arányban értékesítenek 
piacon és egyéb nem bolti formában. Inkább jellemzı rájuk az egyéb élelmiszer 
kiskereskedelme és az élelmiszer jellegő vegyes kiskereskedelem, míg a kínaiakra 
inkább a bútor és háztartási cikk kiskereskedelme jellemzı.  
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6.2 Munkavállalók tevékenysége 

A kelet-ázsiai kolóniákra jellemzı a családi vállalkozás. Ilyen esetekben a 
családtagok vagy tulajdonosok, vagy segítı családtagként vesznek részt a 
vállalkozásban. Emellett a kelet-ázsiai bevándorlók egy kisebb csoportja 
alkalmazottként dolgozik távol-keletiek által mőködtetett vállalkozásokban. Az ÁFSZ 
adatai szerint 2008. december 31-én 1674 kínai és 490 vietnami rendelkezett 
érvényes munkavállalási engedéllyel. 

6.9 táblázat: Kínai és vietnami állampolgárok számára kiállított munkavállalási 
engedélyek idıbeli dinamikája 

 Kínai Vietnami 
1996 535 132 
1997 684 224 
1998 1053 311 
1999 1397 435 
2000 2054 726 
2001 1146 441 
2002 1054 322 
2003 899 246 
2004 894 189 
2005 1086 232 
2006 1240 279 
2007 1545 231 
2008 1674 490 

Forrás: ÁFSZ 2008. 12. 31. 

A munkavállalók jellemzıen az enklávé gazdaságban helyezkednek el és nem 
jellemzı, hogy a többségi társadalom által használt álláskeresési technikákat 
alkalmaznák24. A jelenség több mozgatóra is visszavezethetı: az elégtelen magyar 
nyelvtudás, az eltérı mindennapi kulturális mintázatok és a diszkrimináció egyaránt 
szerepet játszhatnak benne. Az enklávé gazdaságban való foglalkoztatásukról ugyan 
kvantitatív adat nem áll rendelkezésünkre, a korábbi kérdıíves vizsgálatok 
eredményei és a hivatalos statisztikák azonban közvetett igazolásként szolgálhatnak. 

Ahogyan azt már bemutattuk, a cégbírósági adtok tanulmányozása arra az 
eredményre vezetett, hogy a kínai/vietnami vállalkozások bizonyos körülhatárolható 
tevékenységek mentén szervezıdnek, továbbá a már hivatkozott kikérdezéses 
vizsgálat eredményei alapján megállapítható, hogy a kínai alkalmazottak 
foglalkozása harmonizál e tevékenységekkel: egy kismintás megkérdezés során az 
érvényes válaszadók 84 százalékának kereskedelemmel és vendéglátással 
összefüggı munkaköre25 volt.   

A munkavállalási engedélyek adatai is hasonló tendenciákról tesznek 
tanúbizonyságot: a kínai állampolgárok számára kiállított engedélyek 73 százaléka, a 
vietnamiak engedélyeinek 61 százaléka kereskedelmi és vendéglátó-ipari 
foglalkozáshoz kötıdik. Módszertanilag indokolt lenne a kereskedelmi és vendéglátó-
ipari foglalkozások tovább-bontása, a megkeresett hivatalos szervek azonban sajnos 
ezt nem tették számunkra lehetıvé.  

                                            
24 Yaohui Zhao, 2003. 
25 Vizsgált foglalkozások: szakács, felszolgáló, eladó, beszerzı, kereskedı, vendéglıs. 
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Mindkét kolóniában az egyszerő – szakképesítést nem igénylı, nem 
mezıgazdasági – szolgáltató munkakörök alkotják a második legnépesebb 
csoportot. Ide olyan munkakörök tartoznak, mint a takarító, ır, anyagmozgató, 
valamint kisegítı és segédmunkás. A kínai állampolgároknak kiadott engedélyek 13 
százaléka, a vietnamiakéinak pedig a 22 százaléka tartozik ebbe a csoportba.  

6.10 táblázat: Kínai és vietnami állampolgárok számára kiállított munkavállalási 
engedélyek eloszlása FEOR csoportok szerint  

 Kínai kolónia Vietnami kolónia 
 n % n % 
Kereskedelmi, vendéglátó-ipari fogl. 1221 73,1 300 61,2 
Egyszerő szolgáltató fogl. 213 12,8 106 21,6 
Mőszaki, természettudományos fogl. 68 4,1 4 0,8 
Gazdasági, költségvetési szervezet vezetıje 30 1,8 4 0,8 
Könnyőipari fogl. 26 1,6 24 4,9 
Gazdasági, pénzintézeti ügyintézıi fogl. 14 0,8 9 1,8 
Élelmiszeripari fogl. 12 0,7 2 0,4 
Építıipari foglalkozások 12 0,7 0 0,0 
Irodai jellegő foglalkozások 11 0,7 0 0,0 
Gazdasági, jogi, társadalomtudományos fogl. 10 0,6 16 3,3 
Vas- és fémipari fogl. 10 0,6 0 0,0 
Feldolgozóipari gépkezelıi fogl. 9 0,5 0 0,0 
Technikusok, mőszaki fogl. 8 0,5 5 1,0 
Kulturális, mővészeti, vallási fogl. 8 0,5 0 0,0 

Forrás: ÁFSZ 2008. 12. 31. 

Az álláshirdetés-elemzés is megerısíti, egyben némileg árnyalja a korábban 
bemutatott képet. A feldolgozott száz hirdetés közül 38 esetben szakács, 22 esetben 
bolti eladó, 12 esetben pedig pincér munkakörbe kerestek jelentkezıket.  

6.11 táblázat: Kínai nyelven hirdetett munkakörök 

 Kínai 
vállalkozás 

 n % 
Szakács 38 38 
Eladó 22 22 
Pincér 12 12 
Babysitter 10 10 
Konyhai kisegítı 9 9 
Sofır 7 7 
Irodai alkalmazott 7 7 
Fodrász 4 4 
Egyéb 4 4 

Forrás: Európa-Ázsia Hírek, Új Szemle, 2008, 2009. 
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7. Vállalkozások mőködésének legfıbb jellemzıi 

Az elızı fejezetben bemutattuk a kolóniák vállalkozásainak fıbb tevékenységeit a 
számok tükrében. Jelen fejezetben mőködési jellegzetességeiket és típusaikat 
tekintjük át. 

 

7.1 A fıbb jellemzık 

A kínai és vietnami kolóniák négy jellegzetessét részletezzük az alábbiakban: a 
kelet-ázsiai vállalkozások enklávén belül mőködnek, középpontjukban a család áll; 
hálózatokba szervezıdnek és így a kooperáció különféle formáit valósítják meg; 
illetve a vállalkozások nagyban függenek a külkapcsolataiktól. Általánosságban 
elmondható, hogy e jellegzetességek egyaránt érvényesek a kínai és a vietnami 
vállalkozásokra.  

 
Enklávé jelleg 

Mindkét csoport gazdasági tevékenysége, munkavállalása az enklávé gazdasághoz 
kötıdik26: Portes27 nyomán így nevezzük, amikor egy migránscsoport gazdasági 
lehetıségeinek maximalizálása érdekében létrehozza saját vállalkozásait – 
pontosabban azok hálózatait – és a mőködtetéshez szükséges infrastruktúrát. 
Értelemszerően egy ilyen enklávé gazdaság létrehozása csak akkor lehetséges, ha a 
migránscsoport elér egy „kritikus tömeget” a befogadó társadalomban – létrejöttét 
követıen ugyanakkor számos elınnyel jár a többségi társadalom által mőködtetett 
elsıdleges gazdasággal szemben: a nem megfelelı szintő nyelvtudás, az eltérı 
kulturális szokások és a diszkriminációból fakadó hátrányok lényegében mind 
elkerülhetıek az enklávé gazdaságon belül. Ugyanakkor a kelet-ázsiaiak által 
létrehozott gazaságok nem zártak, hanem nyitottak a többségi társadalom felé.  

Az enklávén belüli élet olyan, mint egy kisvárosban, az emberek többé-kevésbé 
ismerik egymást, tudnak egymás ügyes-bajos dolgairól. E jelenség érhetı tetten 
például abban, ahogy a kutatásban résztvevı kínai és vietnami munkatársakkal 
folytatott beszélgetésekben mindig felmerült, hogy ki vesz még részt a kutatásban – 
érdekelte ıket, hiszen „mindenkit ismernek”.  

A kelet-ázsiaiak által mőködtetett szervezetek gyakran rendeznek vacsorákat, 
összejöveteleket, különösen az ünnepek alkalmával. A kolóniáknak vannak 
anyanyelvő újságjai, a kínaiak rádióadókkal is rendelkeznek. A szervezeteknek és 
kommunikációs csatornáknak így fontos szerepük van a közösség életében.  

„Vannak összejövetelek, ahol zene, evés-ivás mellett az emberek jobban 
megismerhetik egymást.” 

                                            
26 Min Zhou, 1989. 
27 Stark 2007 
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„Fontosnak tartom a szerepüket [a szervezetekét], mivel az itt élı vietnamiakat 
összetartja, és vissza tudja hozni a haza hangulatát a rendezvényeken.” 

„Szerintem ezek a szervezetek leginkább az összetartást tudják megerısíteni, 
például az általuk szervezett vietnami összejövetelek nagyon jók arra, hogy 
együtt lehessenek, a gyerekek jobban megismerjék egymást és a kultúrát.” 

A „kisváros” jelleg egy tipikus aspektusát mutatja meg egy tolmácsként dolgozó kínai 
lány története: 

„Egyszer történt velem, hogy a rendırségnek tolmácsoltam egy gazdasági 
bőncselekménnyel kapcsolatban. Végül igen jelentıs lett a bírság. Utána a 
kínaiak nem a rendırökre haragudtak, hanem rám – azt hitték én rontottam el 
valamit.  A kínai közösség nagyon kicsi és zárt; ezt [a nézeteltérést] 
hosszútávon senki sem engedheti meg magának.” 

A kolóniák zárt világából következik, hogy az üzleti szereplık ismerik egymást, vagy 
legalábbis hallottak egymásról. Tudják egymásról, hogy ki mivel üzletel, mivel ért el 
üzleti sikereket, vagy éppen mibe bukott bele, többé-kevésbé ismerik egymás üzleti 
stratégiáját és pénzügyi helyzetét is.  

„Körülbelül 6000 vietnami él Magyarországon, ez egy kis társaság, ezért 
általában mindenki ismeri a másikat, vagy hallottak egymásról. Tudjuk, hogy 
kinek mi a fı tevékenységi köre, így elég, ha csak megemlítik nekik, vagy 
kínálják nekik az árukat. Ha valakinek az áruja megfelelı, és tılük vásárolnak, 
idıvel szoros kapcsolat is kialakulhat közöttük.” 

„Számomra az a legfontosabb, hogy tisztában legyek a leendı vagy aktuális 
partnerem fizetıképességével, tıkéjének mértékével. Amennyiben egy 
vietnamiról van szó, akkor ezekkel mindig tisztában vagyok.”  

Az enklávé gazdaságban való tevékenység nem jelenti a verseny hiányát28. 
Különösen a kínai vállalkozásokra jellemzı a kiélezett verseny – nem egy esetben 
hallottunk arról, hogy piacszerzési céllal olyan árversenyre kényszerítik egymást, 
hogy minimálisra csökken a termékek árrése és a „gyızteseket” is komoly pénzügyi 
veszteség éri. A vietnami vállalkozókra kevésbé jellemzıek a piaci konfrontáció ilyen 
intenzív megnyilvánulásai, vállalkozásaikat széleskörő beszerzési és értékesítési 
kooperáció jellemzi. Véleményünk szerint mindez egyaránt visszavezethetı kulturális 
sajátosságokra és a vietnami kolónia törékenyebb gazdasági helyzetére. A 
vietnamiakra jellemzı együttmőködési típusokat a Hálózati kooperáció fejezetben 
részletezzük.  

Összefoglalva: az enklávé adja a kelet-ázsiai vállalkozások helyi környezetét, 
emellett egyfajta lokális lerakat pozícióját foglalja el a transznacionális üzleti térben.  

 

                                            
28 Sanders, Nee, 1987. 
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Középpontban a család 

Az kelet-ázsiai kultúra abszolút központja a család. A család adja azt a biztonsági 
hálót, azt az érvényesülési kontextust, ami egy életen át támaszt jelent az egyénnek, 
illetve fordítva: az egyén akár individuumának egy részét is feladhatja a családi érdek 
javára.29 A család azonban nemcsak mint társadalomszervezıdési alapegység, 
hanem mint vállalkozási forma is megjelenik a kelet-ázsiai kolóniák körében. 

A kínai és vietnami migránsok gazdasági modelljében a vállalatok családi 
tulajdonban vannak és „a domináns érték nem a vállalat, hanem a család”30. A 
jellemzıen mikro-vállalkozásként mőködı cégek, költségeik minimalizálása 
érdekében hatékonyan támaszkodnak a család tagjaira31. Mindemellett a tágabb 
értelemben vett rokonság nemcsak a munkaerı biztosításában, de a pénzügyi háttér 
megteremtésében is fontos szerepet tölt be. Vállalkozások beindításában és 
fejlesztésében nem ritkán a tágabb család teremti meg, akár hitel formájában is, a 
szükséges pénzügyi hátteret. Külföldi kutatások arról számolnak be, hogy a családi 
alapon mőködı vállalkozások irányítása is a család tagjai között oszlik meg: 
jellemzıen elıször a családfı irányít, majd a vállalkozás mőködıképessé válását 
követıen elsı körben a testvérek, majd a tágabb rokonság (unokatestvérek) veszik 
át az operatív ügyek intézését.32 Mindebbıl következik, hogy az üzleti 
megállapodások alapját a szerzıdéses szabályokon túlmenıen a bizalom adja.  

A kelet-ázsiai vállalkozások egy jelentıs hányada családi vállalkozásként 
üzemel – így nevezünk minden olyan vállalkozást, mely a család megtakarításaiból, 
a családtagok munkatapasztalatait, szakértelmét, erıforrásait vagy egyéb 
támogatását felhasználva, családtagok meghatározó közremőködésével mőködik. A 
családtagok között fennálló közös érdek, bizalom és rugalmasság olyan 
jellegzetességei ezeknek a vállalkozásoknak, aminek eredményeként hatékonyan 
tudnak bekapcsolódni az üzleti életbe, egyik interjúalanyunk megfogalmazásában: „a 
szívünk egy helyre húz, az erınk pedig egyért feszit”. Az enklávé gazdaságok tipikus 
szereplıje a családi vállalkozás, ahol a migránsok munkaerı-piaci hátrányaikat 
tudják kompenzálni.   

A családi vállalkozásokban a kulcspozíciókat általában családtagok tölti be, de 
a vállalkozás méretétıl függıen – akár csak szezonális jelleggel – fizetett 
alkalmazottakat is foglalkoztathatnak.  A pozíciók elosztását a rátermettség és közös 
megegyezés határozza meg, az interjúk tanúsága szerint azonban a nemi szerepek 
is érvényesülhetnek a munkamegosztásban. A nukleáris családok esetében például 
jellemzı, hogy míg a nık inkább az üzemeltetéssel, a napi ügymentettel vagy a 
bejáratott üzletekkel foglalkoznak, a férfiak tárgyalnak, üzletet kötnek, ellenırzik a 
szállítást vagy új üzleteket indítanak be. Hangsúlyozzuk ugyanakkor, hogy a 
munkamegosztás nem minden esetben az imént leírt nemi szerepek mentén 
szervezıdik.  

                                            
29 Nagy különbség van a déli és északi kínai migránsok között. A szoros családi kötelékek inkább a 
déliekre jellemzık, míg az északiak körében sok feszültség forrás a család egyénnel szemben 
támasztott elvárásai. E tekintetben tehát a kínai kolónia nem tekinthetı homogénnek.   
30 Greenhalgh, 1998. 
31 Ram, Abbas, Sanghera, Barlow, Jones, 2001. 
32 Jan Lin, 2005. 
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 „Családi vállalkozások nagyon hatékonyak tudnak lenni. […] Úgy mőködünk, 
mint egy kis csapat. Van, aki áruért megy, van, aki üzletben van. 
Munkamegosztás van és kisegítjük egymást.” 

„A családunkban fel vannak osztva a feladatok. Például, mivel én több nyelven 
is beszélek, ezért én tartom a kapcsolatot a vevıkkel, a partnerekkel, egyszóval 
mindenhol én képviselem a céget. Az árukkal, a Vietnamban élı 
kapcsolatokkal, az árukészítıkkel édesanyám tartja a kapcsolatot. Az 
unokatestvérem pedig ügyeli a boltot. A feladatok úgy lettek felosztva, hogy ki-
mihez ért a legjobban, így a leghatékonyabb.” 

„Feleségem dolgozik a vállalkozásomban. Az ı feladata a belsı ellenırzés, 
vagyis ellenırzi az alkalmazottakat, tartja a kapcsolatot a könyvelıvel és segít 
nekem átnézni a könyvelést, foglalkozik a banki intéznivalókkal. Mindenkinek 
megvan a saját munkája. […] Az unokahúgom az öcsém cégénél dolgozik, mint 
koordinátor, de valójában sokkal több feladatot lát el. Az öcsém hozza be az 
árut, unokahúgom pedig tartja a kapcsolatot a kinti gyárakkal és ellenırzi 
szállítást, továbbad, promóciós terveken dolgozik, számláz, stb. Nagyon sok 
feladata van.” 

„A családom sokat segített azokban az idıkben, amikor még több vendég jött 
vásárolni. A fiam, amíg iskolás volt, sokszor járt ki hozzám tanítás után és késı 
délután a férjem is segített. „ 

„Saját családján belül úgy dolgoznak, mint bármelyik cégben. Nincs pontosan 
megfogalmazva, hogy kinek mi a feladata, mégis nagyon hatékonyan mőködik, 
mert mindent meg tudnak beszélni egymással és rutinszerő munkamegosztás 
van. A családi vállalkozás azért jó, mert rugalmas.” 

A család méretét, tagjainak rátermettségét, kvalifikációját és kapcsolatait tekinthetjük 
erıforrásnak – ezek fontos szerepet játszanak a vállalkozás lehetıségeiben és 
sikerességében. Bıvülı vállalkozások nem ritkán hoznak át rokont a származási 
országból és vonják be a vállalkozásba, a család méretének fontosságát nem egy 
esetben tapasztaltuk az interjúk során. Nukleáris családok esetében gyakori, hogy 
két kiskereskedelmi standot vagy boltot tartanak fenn – egyiket a férfi, másik a nı 
„viszi”: ilyen esetben a gyermekvállalás komoly gazdasági következményekkel járhat, 
hiszen egyikük – jellemzıen a nı – kiesésével kevesebb árut tudnak értékesíteni a 
fenti modellben.   

„Itt [Magyarországon] egyedül vezeti a céget, gyerekei miatt a felesége nem tud 
belesegíteni a vállalkozásba.” 

„A második gyerek születésével a kisebbik boltot eladtuk.” 

„A cégét ı és felesége vezetik, de a forgalmas idıszakban felvesznek 
alkalmazottat. Összesen három üzlethelyiségük van, amibıl egyet ı vezet, a 
másik két egymás mellettit a felesége vezeti, akinek már közel egy éve segít 
egy állandó alkalmazott.” 

A családi vállalkozás kiváló szocializációs környezetet biztosít a következı generáció 
becsatornázására is: a migráns vállalkozók gyermekei kisebb-nagyobb munkákon 
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keresztül megismerik az üzletmenetet és idıvel egyre komolyabb funkciókat 
láthatnak el, komoly szerepet kapva az családi vállalkozás bıvítésében.  

„Az üzleti kapcsolataim leginkább a szüleim által jól bevált üzleti kapcsolatokból 
állnak. […] A vállalkozás profilja is egyértelmő volt, hiszen a szüleim annak 
idején ruhákkal kereskedtek, én nem változtattam ezen, mert jól ment a 
vállalkozás, így csak folytattam a megkezdett utat. Mivel a családi vállalkozást 
vettem át, így a vállalkozás bevezetéséhez szükséges tıkével sem kellett 
bajlódnom”. 

„Családtagjaim nem alkalmazottként dolgoznak a vállalkozásban, hanem mint a 
fiam és lányom. Segítenek vigyázni a boltra, illetve eladóként is dolgoznak.” 

„Gyerekeim részérıl pedig kötelességnek gondolom, hogy segítsenek, amikor 
kell. Fıleg karácsonykor.” 

„Munka közben sokat tanultam tılük [szüleitıl] is. Tudom, hogy milyen nehéz 
pénzt keresni, egy üzletet fenntartani, sokat tanultam így az életbıl. […] Mindig 
is dolgoztam a szüleimnek, segítettem nekik. Úgy érzem ettıl hamarabb értem 
meg.” 

„Apukám, amikor ideköltöztünk egy lakberendezési tárgyakkal foglalkozó 
vállalkozást kezdett el. Engem is sokszor elvitt tárgyalásokra, amit nagyon 
élveztem, meg segítettem neki a tolmácsolásban, jó volt látni, hogy hogyan 
alakul egy ilyen.” 

A kelet-ázsiai vállalkozások nem mindegyikébe kapcsolódik be az új generáció. 
Többen elmondták, hogy fontosnak tartják, tartották, gyermekeik felsıfokú 
végzettséget szerezzenek, így nem ragaszkodnak, ahhoz, hogy továbbvigyék a 
vállalkozást.  

„İk [csoporttársak a hétvégi kínai iskolában] másik tartományból érkeztek, más 
kultúrával bírtak. A szüleim például azt akarták, hogy szerezzek diplomát, 
rendes munkát, míg csoporttársaiké megelégednek a családi vállalkozás 
áthagyományozásával, ennek megfelelıen ık nem is jártak magyar iskolába, 
nem is beszéltek magyarul. İk hétköznap a piacon segítettek, nem is nagyon 
ismerték az azon kívüli világot, legfeljebb idınként moziba vagy játékterembe 
mentek csak el. Nem volt alkalmuk a magyar társadalomba való 
beilleszkedéshez, megvolt a maguk saját világa.” 

„A szők család már nem vesz részt az üzletben. A gyerekeim közül lányom 
érdeklıdik a közgazdaság iránt, a fiam inkább mérnök típus.” 

„Lányomra döntésére bízom, hogy mit szeretne kezdeni az életével.” 

 

Hálózati kapitalizmus 

A Kelet-Ázsiával foglalkozó gazdasági szakirodalomban központi helyet foglal el a 
sőrő társadalmi kapcsolatrendszer, mint erıforrás. Coleman33 mutatott rá elıször 
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arra, hogy a társadalmi tıke, más tıketípusokhoz hasonlóan, produktív: lehetıséget 
teremt célok eléréséhez, míg hiánya ellehetetlenítheti azokat. Mindemellett 
természetesen a társadalmi tıke pénzügyi tıkévé is konvertálható. A 
Magyarországon mőködı vállalkozások is a hálózati kapitalizmus elvén mőködnek.  

Ezen kapcsolatrendszer alapja a család, a rokonság vagy éppen a földiek. A 
kelet-ázsiai vállalkozó gazdasági tevékenységét, lehetıségeit és sikerességét 
nagyban meghatározza kapcsolathálójának mérete és minısége: például, ha 
Kínában a földijei papucsot gyártanak, akkor Budapesten ı azt a papucsot fogja 
árulni. Ha nincsenek gyáros – vagy jó üzleti kapcsolatokkal rendelkezı – rokonai, 
földijei Kínában, akkor Budapesten szerzi be az árut egy olyan földijétıl, akinek van – 
így viszont hátrébb kerül az üzleti láncban és kisebb lesz a profitja. Másik példa 
szerint – ami a kapcsolatokban lévı kölcsönösséget is érzékelteti –, ha vietnami 
rokonai és földijei kölcsönöznek egy vállalkozójelöltnek pénzt, lesz tıkéje beindítania 
magyarországi vállalkozását, ami ha sikeresnek bizonyul, akkor támogatja vietnami 
földijeit, sıt, meghívja ıket. Az ideérkezık elıbb segíteni fognak az üzlet 
bıvítésében, majd elsıként Magyarországra érkezı példaszemélyünk támogatni 
fogja ıket saját vállalkozás beindításában. Ha nincsenek Vietnamban földijei, akkor 
kisebb tıkével kezdi el magyarországi vállalkozását és alacsonyabb szinten 
kapcsolódik be az üzleti életbe.  

Ezen a ponton érdemes bevezetnünk a guanxi fogalmát, ami szó szerint azt 
jelenti, hogy kapcsolat. Pozna Anita34 tömör meghatározása szerint a guanxi két 
ember között, informális hálózaton keresztül kialakuló, hosszan tartó személyes, 
dinamikus kontaktusra épülı, interaktív kapcsolat. Ugyanerrıl Simon Adrienn 
személetes megfogalmazásában: „A guanxi olyan, mintha számlát nyitnánk »adok és 
kapok«, vagy »tartozik és követel« oldallal, a pénznem azonban nincsen 
meghatározva. Szívesen adok és fogadok segítséget. Ez egy önkéntes és bonyolult 
dolog, mert az is lehet, hogy egy harmadik embernek kell az a segítség, amit majd 
egy következı ember fog megadni rajtam keresztül. Tehát ez kiterjedt, kölcsönös 
KGST.” 

P. Szabó Sándor elmondta, hogy a guanxi „behálózza és mőködteti” a kelet-
ázsiai társadalmat. Természetesen a kapcsolathálónak minden társadalom 
mőködésében fontos szerepe van – és különösen igaz ez a szocialista 
társadalmakra, ahol a társadalmi kapcsolat az egyik legértékesebb tıkének 
számított. Mindemellett a kapcsolathálónak a kínaiak között, illetve a kelet-ázsiai 
társadalmakban általában, nagyobb a szerepe, nagyobb jelentıséggel bír, és 
hosszabb múltra tekint vissza. „Minden társadalmi rétegben benne van, hogy ha 
akarnak valamit, ahhoz kapcsolatokat kell megmozgatni.  Jó példa erre, hogy annak 
idején irányadó elv volt, hogy a mandarinok – az állami tisztviselık – nem a 
szülıföldjükön kaptak hivatalt. Így próbálták a hivatalnokot elválasztani a guanxi-jától 
– más kérdés, hogy ettıl különbözı okok miatt nem lett kisebb az állami korrupció.” 

A kelet-ázsiai vállalkozás üzleti ereje abban áll, hogy nagyon gyorsan tudják a 
kapcsolathálóban rejlı erıforrásokat mobilizálni – ez a kínai üzleti modell alapja: 
„kódolva van a rendszerbe, egy kínai tudja, hogyan mőködik a szokásjog a guanxik 
között, mert ezt látta az apjától, aki ugyanezt a nagyapjától tanulta” – a guanxi 
mőködése tehát kulturális gyökerekkel bír. Személetes ellenpélda David Hume 

                                            
34 Pozna 2006 



A Távol-Keletrıl Magyarországra érkezı állampolgárok… 

41 / 89 

empirikus megfigyelése egy földmőves közösségében, amely egy olyan társadalmi 
miliıt ír le, amiben nincsenek meg az együttmőködés kulturális alapjai, nincsen 
bizalom.      

„A te kukoricád ma érik be; az enyém holnap. Mindkettınk számára kifizetıdı 
lenne, ha ma én dolgoznék veled, holnap pedig te segítenél nekem. Ám én nem 
kedvellek téged, és tudom, hogy te sem kedvelsz engem. Nem fogok tehát 
fáradozni érted; ha pedig magam miatt tenném – viszonzás reményében –, 
tudom, csalódnom kellene, mert függenék nagylelkőségedtıl. Hagyom tehát, 
hogy egyedül dolgozz; s te is ugyanígy bánsz velem. Váltakoznak az évszakok; 
s a kölcsönös bizalom és biztonság hiánya miatt mindketten elveszítjük 
termésünket.”35 

A közös haszon érdekében történı együttmőködés kudarca nem feltétlenül jelent 
tudatlanságot, irracionalitást vagy rosszindulatot: Hume földmővesei sokkal inkább 
egyfajta kulturális-társadalmi csapdában, bizalmi válságban voltak, ami 
megakadályozta ıket a kooperációból származó elınyök felismerésében és 
kihasználásában36. A kelet-ázsiaiak ezzel szemben abból indulnak ki, hogy 
megteszem neked ma, amit kérsz, mert holnap, te vagy valaki más viszonozni fogja 
a szívességet – náluk ez kulturális jellegzetesség, olyan fundamentális norma, ami 
életük legkülönbözıbb alrendszereit áthatja.  

A hálózati úton szervezıdı vállalkozásokban a bizalom kiemelkedı szerephez 
jut – ezért sem véletlen a rokonság és a földiek magas aránya a kapcsolathálóban. 
Hirschman a bizalmat erkölcsi erıforrásnak nevezi, aminek jellegzetessége más 
erıforrásokkal szemben, hogy használata során növekszik, míg a használat hiánya a 
kimerülésével járhat37. Így nem véletlen, hogy a bizalmat általában – ha nem 
rokonokról van szó – a sikeres közös üzleti tranzakciók száma határozza meg. Ha 
egyszer két kelet-ázsiai vállalkozó között kialakul a bizalom, akkor a legkülönbözıbb 
féle kooperációkra nyílik meg a lehetıség; ezekre a késıbbiekben példákat is 
bemutatunk.  

A bizalom által „olajozott” hálózati együttmőködés a tranzakciós költségek 
csökkenésével és gyors információáramlással jár együtt. Granovetter38 is rámutatott, 
hogy a társadalmi hálózatokba beágyazott olyan üzleti tranzakciók, mint a 
szerzıdéskötés, hitelezés vagy munkakeresés, hatékonyan mőködnek.  Ha a 
bizalom fennáll, a hálózati vállalkozások között nem ritka jelenség a szerzıdés vagy 
elismervények hiánya sem – mindemellett több interjúalanyunk elmondta, az üzlet 
tisztaságának része, hogy minden dokumentálva legyen.  

„Barátokkal, családon belül a bizalom miatt csak szóban egyeznek meg. 
Ellenben a külföldiekkel mindig köt szerzıdést.”   

„Szerzıdést a családon kívül mindenkivel kötök, de azt is csak a kezdeti 
idıszakokban, ha kialakult a bizalom, a jó kapcsolat, akkor a szerzıdéskötéstıl 
idıvel eltekintünk. Ez egy ázsiai szokás vagy felfogás. Nekünk, ázsiaiaknak, 
egy kimondott szó többet jelent bármennyi papírnál. A családon belüli 
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szerzıdésírás meg fölösleges, hiszen, ha szerzıdést köt például két testvér, 
majd az egyik nem tudja visszaadni a pénzt, akkor mi lesz, beperlik egymást?” 

„Családon belül, barátokkal, megbízható emberekkel általában nem kötünk 
szerzıdést. Ez egy kialakult szokás, azzal nem kezd el üzletelni az ember, 
akiben nem bízik meg. Ha a bizalom megvan, akkor meg minek a szerzıdés? A 
szerzıdéskötés felvetése már önmagában sértheti a másik fél érzéseit is.” 

„Voltak más üzleti kapcsolataim is, egyrészt azok, akiktıl vásároltam, másrészt, 
akik tılem vásároltak. Szerzıdést ebben az esetben csak az elsı alkalmakkor 
kötöttünk. Ha már visszatérı vevıkrıl van szó, sok mindent megengedek, 
például azt is, hogy hitelbe vásároljon. Más nemzetiségő kapcsolatoknál is ez a 
helyzet. A lényeg, hogy ne veszítsük el a bizalmat, mert a kapcsolatnak akkor 
van vége.” 

Elsıre talán semmi különlegeset nem talál az olvasó abban, hogy családon belül, 
rokonok, barátok között a formalitások és biztosítékok mellızve vannak. Esetünkben 
– a többségi társadalmon tagjainál – pontosan így mőködnek a dolgok. A lényegi 
különbség abban áll, hogy a kelet-ázsiaiak esetében a család, a rokonok, a barátok 
között fennálló üzleti kapcsolatok határozzák meg a vállalkozást, a hálózat majdnem 
minden tagja üzlettel foglalkozik, és bizalmi alapon komoly pénzek vagy nagy 
mennyiségő áru cserél gazdát.  Összefoglalva elmondható, hogy a kapcsolatháló 
minısége és kiterjedtsége a legfontosabb erıforrásnak tekinthetı a kelet-ázsiai 
vállalkozók esetében, alapját pedig egyszerre képezi a tradicionális kultúrából fakadó 
kölcsönös felelısségvállalás és a migráns élethelyzetbıl következı magas fokú 
szolidaritás. 

Végezetül fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a felvázolt hálózati struktúra 
ideáltipikusan értelmezendı. A valóságban nem mindig mőködik „olajozottan”, hibák 
nélkül a rendszer, elıfordul, hogy a bizalom – akár rokonok között is – sérült, vagy 
akár teljes egészében meg is szőnt. Interjúalanyaink olyan történeteket is elmeséltek, 
hogy üzletfelek különváltak, mert „más elképzeléseik voltak az üzletrıl”, vagy „nem 
azt csinálta végül, amiben megegyeztünk”, valamint családon belül viták alakultak ki 
„mert máshogyan emlékeztünk”. Az ilyen jellegő viták komoly töréseket okoznak 
családokon belül – vagy nem ritkán vállalkozók helyzete lehetetlenül el annyira, hogy 
kénytelenek hazatérni, esetleg más országban folytatni vállalkozásukat. Több 
interjúalany azt is elmondta, hogy épp ezen okok miatt a rokonságot nem keveri bele 
az üzletbe, mert „ha probléma van, nagyon nehéz helyzet áll elı.” Ezeket a 
történeteket nem részletezzük, egy esetet azonban mindenképpen szeretnénk 
megosztani, mert sajátos módon szemlélteti a bizalmon alapuló megállapodások 
természetét.  

„Egyszer elıfordult, hogy az egyik rokon nem volt képes kifizetni határidıre 
bizományba adott árut. Igaz, láttam, hogy akkor nagyon nehéz üzleti helyzetben 
volt. Nem akartam problémát és ezért akkor én úgy döntöttem, úgy tekintettem 
a kölcsönre, hogy az nem is kölcsön, hanem ajándék volt, odaadtam neki [a 
rokonnak] az árut inkább ingyen.”   
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Transznacionális üzlet 

A migráció transznacionális jellege jelenti valójában azt az erıforrást, ami 
meghatározza a kolóniák munkavállalási sajátosságait. A magyarországi kínai 
migránsok, hátterüknek köszönhetıen, rendelkeznek azzal a kulturális tıkével és 
kapcsolatrendszerrel, aminek révén szoros kapcsolatokat tudnak kialakítani kelet-
ázsiai nagyvállalatokkal. A határokon átívelı kapcsolatháló teremti meg ily módon 
annak lehetıségét, hogy a térbeli mobilitással együtt a társadalmi mobilitás is 
megvalósuljon.39  

Korábban megállapítottuk, hogy a kelet-ázsiaiak jellemzıen vállalkozók, és 
vállalkozásaik erıforrása a transznacionális kapcsolatháló. Nyíri Pál szavaival: „a 
kínai etnikai gazdaság jellege transznacionális, azaz a nyereség nagymértékben a 
Kínában meglevı jó üzleti kapcsolatoktól függ”40. Azok a kelet-ázsiai vállalkozók, akik 
rendelkeznek transznacionális kapcsolatokkal, fontos hídfunkciót töltenek be a 
magyarországi kolóniák gazdasági életében – ık a nagykereskedık, az importırök, 
akiktıl számos enklávébeli vállalkozás üzleti sikere függ.  

Korábbi fejezetekben már megállapítottuk, hogy a kínai vállalkozások 
transznacionális kapcsolatok tekintetében jobb helyzetben vannak, mint a vietnamiak 
– a kínai kapcsolatok ereje Kína gyártási kapacitásán alapszik.   

 „Az otthoni, vietnami partnereim két részre oszthatóak. Egyrészt vannak a 
kisvállalkozók, akiktıl akkor érdemes vásárolni, ha kis mennyiség kell. İk az 
olcsóbbak. Nagy mennyiség esetén – fıleg »garantált minıség mellett« csak a 
nagy cégek jöhetnek szóba.  […] Van egy-két ismerısöm, akik a tıkét otthon 
fektetik be gyártókapacitásoknak, fıleg a ruhaiparban – amivel a saját 
igényeiket majdnem száz százalékban ki tudják elégíteni.” 

„Úgy gondolom, a biztos forrás az egyik legfontosabb pont a vállalkozásomban, 
nagyon függünk tılük. Közvetlen hatással van ránk nézve, hogy idıre 
teljesítenek-e, milyen a minıség, az ár, a szállítás, stb. Ha késnek vagy nem 
felelnek meg, akkor nekem jelent veszteséget és kimaradást, ami akár a vevık 
elvesztésével is járhat.”  

„Édesanyám vietnami ingatlanokkal kereskedik, kijár, vesz telkeket és ebbıl 
keres pénzt. Ez úgy mőködhet, hogy rengeteg ismerıse – például a nıvérem – 
ott él, így tudják segíteni a munkáját. Nagyon gyakran utazik haza. Tıkéjük a 
nıvére és annak férje jó keresetébıl származik, illetve édesanyjának is volt 
némi összegyőjtött pénze. Elıször piciben kezdték, és most már egyre nagyobb 
telkeket vesznek. Édesanyám szerepe ebben az, hogy amikor Vietnamban van, 
egész nap tud ezzel foglalkozni – nıvérem ekkor dolgozik, így nem érne rá az 
aktív értékesítésre magában.” 

Transznacionális üzleti kapcsolatot kiépíteni nem könnyő, fáradtságos és magas 
erıforrás-igényő munka. A kapcsolat elején az importırök gyakran utaznak 
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származási országukba, felkeresik a partnert, megállapodnak, felügyelik a gyártási 
folyamatot, ellenırzik a minıséget, ha szükséges újragyártatják a szériát, és az árut 
követik egészen a hajóig. Idıvel, a bizalmi kapcsolat megszületése után, már 
könnyebb a helyzet, nem ritkán csak telefonon tárgyalják meg a tranzakciót.  

„Társulásunk elején nem volt könnyő a helyzet, hiszen áruforrást kellett 
szereznünk Kínában. Megbízható gyártó kellett, aki rendesen és idıre dolgozik. 
Emiatt én vagy a társam rendszeresen hazarepültünk Kínába. Tárgyaltunk a 
gyártókkal, ellenıriztük a minıséget, elindítottuk és felügyeltük az áruszállítást. 
Ez egy nehéz szakasz volt, ami elég nagy költségekkel járt.”   

„Évente többször megyünk Kínába és ott helyben megnézzük az árut és 
ellenırizzük a minıséget.” 

„Általában, ha nagy mennyiségrıl van szó, akkor személyesen utazok Kínába 
és hozom az árut. Az utazás elıtt persze szoktak mintákat is küldeni az üzleti 
partnerek”. 

7.2 A hálózati kooperációs típusok 

Castells A hálózati társadalom kialakulása címő munkájában külön fejezetet szentel 
a kínai vállalkozások közötti hálózati együttmőködésnek. A családokon belüli és a 
családok közötti szövetségek olyan hálózatokat eredményezhetnek, aminek 
decentralizáltsága és rugalmassága lehetıvé teszi „az új termékekhez, új 
eljárásokhoz, új piacokhoz való gyors alkalmazkodást. […] A szövetségeken 
keresztül felgyorsul a tıkemozgás, és optimális forrás-allokáció érhetı el.”41   

Természetesen a többségi társadalom vállalkozásai közötti is van kooperáció, 
sıt, esetükben is elfordulnak az alábbiakban bemutatott együttmőködési típusok. A 
kelet-ázsiai vállalkozások esetében azonban az együttmőködés sokkal 
esszenciálisabb; a kutatás során megszólaltatott alkalmazottak közül sokan jövıbeli 
terveik kapcsán elmondták például, hogy vállalkozást csak kapcsolatokkal lehet 
beindítani. A kelet-ázsiai vállalkozások esetében nem egyszerően üzleti 
kapcsolatokról van szó, hanem a vállalkozások mőködésének alapjai teremetıdnek 
meg az együttmőködésekben. Jellemzı, hogy az együttmőködés már a vállalkozások 
beindítása elıtt megkezdıdik.  

További különbség, hogy a kelet-ázsiai vállalkozások esetében az 
együttmőködés nem egyes üzleti szereplıkre, hanem teljes hálózatokra áll fenn. 
Ezen hálózatokban információ, tıke, áru, kapcsolatok és szívességek egyaránt 
áramlanak, a hálózati kooperáció nélkül nem csak az üzleti, hanem a mindennapi 
élet is ellehetetlenülne a benne résztvevık számára.  

A következıkben bemutatjuk, hogy a hálózati alapon mőködı kisvállalkozások 
között egyes kooperációs mintázatok hogyan valósulnak meg. Az interjúk alapján a 
kooperációnak, a szervezett kölcsönösségnek hat típusára találtunk példákat: hidak 
megosztása, közös beszerzés, kedvezményes beszerzés, pénz- és áruhitelezés, 
valamint üzleti stratégiák egyeztetetése. 

                                            
41 Castells, 2005, 259.oldal. 
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Hidak megosztása 

A kapcsolathálózati szakirodalomban hídnak azon kapcsolatok nevezzük, amik 
elmozdítása megszünteti a gráf összefüggı jellegét42. Ilyen értelemben hidak nélkül 
szétesne a kapcsolatháló, szerepüknek kiemelkedı jelentısége van az erıforrások – 
akár információ, akár különbözı tıketípusok – áramoltatásában, különbözı 
csoportok összekötésében. Esetünkben a hídfunkciót betöltı személyek kötik össze 
a magyarországi kolónia gazdaságát az anyaország gazdaságával, azaz rajtuk 
keresztül áramlik az áru. Egy kereskedelmi vállalkozás esetében belátható, hogy egy 
ilyen híd jellegő kapcsolat milyen erıforrást jelenthet, hiszen a profit szempontjából 
nem közömbös, hogy a vállalkozó közvetlenül Kínából, Vietnamból szerzi-e be áruit 
vagy Magyarországon egy nagykereskedıtıl kényszerül ugyanerre.  

Kutatásunk során nem egy esettel találkoztunk, amikor vállalkozók 
megosztották híd jellegő kapcsolataikat egymással – üzleti partnerüket így juttatva 
elınyösebb helyzetbe.  

„Vietnamiakkal van partnerkapcsolatom, tılük importálom az árut. Barátok 
mutattak be egy vietnami céget. Eleinte együtt dolgoztunk velük, késıbb 
azonban közvetlenül is dolgoztam a céggel. Kezdetben pusztán vásárlói volt a 
kapcsolatunk, de késıbb barátokká váltunk a cégtulajdonosokkal.” 

„A sógornım révén is megismertünk néhány embert, akiktıl beszerzési áron 
vettünk árukat, amelyek aztán a piacon továbbadtunk. Fontos, hogy olyan áron 
szerezzük be az árut, ami nem túl magas.” 

 

A közös beszerzés 

A közös beszerzés az egyik legfontosabb kooperációs stratégia, többféle módon 
valósulhat meg. A legegyszerőbb esetben többen együtt vesznek meg egy 
rakományt, és megegyezés szerint terítik a piacon – egyedül egyikük sem 
rendelkezik akkora tıkével, hogy nagyobb mennyiséget vásároljon fel, együtt viszont 
a mennyiség miatt versenyelınyre tesznek szert. Napjainkban a vietnamiakra inkább 
jellemzı a közös beszerzés. 

 „Rokonaimnak, akik szintén itt élnek Magyarországon, szintén saját 
vállalkozásuk van. Régebben, mikor ugyanazokkal a termékekkel foglalkoztam, 
akkor tılük hoztam az árut. Pénzügyileg mindig korrekten tudtak elintézni és 
természetes volt, hogy nem drágán adták az árut. Lényegében régen a 
rokonaim voltak az egyik forrás, ahonnan hoztam az árut.” 

„Nagy segítséget jelentett az új üzlet elindításában az, hogy rokonokkal együtt 
néztünk áru után, egyeztettük az ügyfelek megbízhatóságát vagy árut 
cseréltünk.” 

 „Elıfordult, hogy több barát összefogott és egy nagyobb konténerbe együtt 
szálltunk be.” 

                                            
42 Szántó, Tóth 1993 
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Kedvezmények biztosítása 

A kedvezmények biztosítása lényegében azt jelenti, hogy bizonyos üzletfelek 
kedvezıbb áron jutnak hozzá az áruhoz, mint mások – az ilyen kapcsolatok lehetnek 
szimmetrikusak és aszimmetrikusak. Szimmetrikus esetrıl akkor beszélhetünk, ha az 
összes résztvevı fél kölcsönösen kedvezményes árat biztosít a többinek, 
aszimmetrikus esetben ugyanez értelemszerően egyoldalú. Aszimmetrikus 
kedvezménybiztosítás jellemzı a vállalkozások „kireptetés” fázisában, amelyet 
részletesen is érintünk a foglalkoztatásról szóló fejezetben.   

„Jó minıségő és kedvezı árakon beszerezhetı termékeket ajánlunk 
egymásnak, így azoktól, akiktıl szerezzük az árut, az egész család kiépít egy 
bizalmi kapcsolatot.” 

„A nagynénémnek óriási szerepe van a vállalkozásban. Például jelentıs 
kedvezményekkel tıle szerezzük be az árut.” 

„Sógornımnek kulcsszerepe volt abban, hogy saját vállalkozást indítottunk. 
Nagyon sokat köszönhetünk neki. Sógornım az egyik állandó, biztos 
beszerzési forrásunk. Rokonok révén kedvezményes áron kapjuk meg tıle az 
árut, mi pedig megpróbálunk minél többet eladni a készletébıl.” 

„A vállalkozásunk saját családi vállalkozás, amelyben nem szerepelnek a 
rokonok és testvérek. Azonban üzleti kapcsolatban álluk velük, ugyanis a tılünk 
vesznek árukat a rokonok. İk kivételes vevıknek számítanak, például a 
legolcsóbb áron vehetik meg az árukat, vagy ha igényt tartanak egy-egy árura, 
akkor kizárólagosan csak nekik adják el, így a többi vevıhöz ezek már nem is 
jutnak el.” 

 

Hitelezés 

A hálózat talán legegyszerőbb funkciója a hitelezés. A gyorskölcsön nem ritka 
jelenség a kelet-ázsiai enklávé gazdaságokban. Több interjúalanyunk is elmondta, 
hogy ha adódik egy jó üzleti lehetıség, akkor a kapcsolataikon keresztül össze 
tudják szedni a befektetéshez szükséges tıkét. A hálózati kölcsönök esetében 
általában nincs kamat, emellett az is elıfordul, hogy határozatlan idıre szól a 
kölcsönzés. A hálózatokon belüli hitelezés egy olyan lehetıség, ami rugalmassá 
teszi a kelet-ázsiai vállalkozásokat. Interjúalanyaink továbbá elmondták, hogy a 
vállalkozás beindításához szükséges tıke részben vagy egészében gyakran jön 
össze rokonok, barátok támogatásából.  

„Néhányszor elıfordult, hogy kölcsönt kaptunk tıle [egy szóban forgó rokontól], 
hogy kifizethessük a másik beszerzési forrást. Ezekrıl elismervényt írtunk, 
azonban sosem kellett elıvenni, mert amint tudtunk, visszafizettük a tartozást.” 

„Az esetünkben a nagynénivel megállapodtunk, hogy ingyen árulhat az 
asztalnál [a piacon egy stand részénél]. A beindításhoz a hitelt is megkapta, és 
az elsı évnek a bevétele is övé marad. A következı évek bevételének a felét 
tartja meg a nagynéni, mindaddig, amíg vissza nem fizeti a tartozását.” 
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„A közös vállalkozást úgy kezdtük el, hogy egy barátom adta a tıkét, én a 
munkaerıt, és így kaptam az eladás utáni részesedést. Idıvel, amikor már 
összespóroltam egy kis pénzt, azt belefektettem a közös vállalkozásukba, és 
így már a tulajdoni hányad arányában osztoztunk.” 

„Vietnamban élı rokonaimtól kaptam pénztámogatást a kezdeti tıkémhez. Ezt 
kamat nélkül már visszafizetettem. Azt még megjegyezném, hogy a kölcsönre 
nem volt visszafizetési határidı.” 

A hitelezés esetén a hitelezı minden esetben tisztában van a másik fél pénzügyi 
hátterével és üzleti terveivel, azaz a hitelt kifejezetten üzleti célokhoz kötik - 
megbeszélik a pénz sorsát és egyszerően fogalmazva „kaszinóra nem adnak pénzt”. 

Bizomány 

A hitelezés egy speciális formája az árú bizomány. Ilyenkor közvetlen fizetés nélkül 
áramlik a felek között az áru, általában a kiskereskedı felé. Ha rokonok vagy akár 
üzletfelek között bizalmi kapcsolat áll fenn, akkor akár egészen hosszú idıszakokra – 
általában addig, amíg el nem adják – is kölcsönözhetnek árut egymásnak. A 
kiskereskedıknél elég gyakran fordul elı, hogy bizományban kapják meg 
árukészletüket, de volt olyan importır interjúalanyunk is, akitıl hasonlót hallottunk. 

„Általában úgy mőködik ez, hogy megbeszélik, hogy elviszik az árut, és például 
egy–két hónap vagy akár egy év múlva fogja csak visszafizetni. Egy füzetre 
azonban felírom azt, hogy mennyi árut adtam, hogy a késıbbiekben is 
emlékezzek rá.  A bizalom miatt nem akarnak szerzıdést kötni, azonban ha 
nem fizetik vissza a megígért idıben a pénzt, a bizalmukat hamar elveszíthetik.” 

„Ha árut hozok el a rokonoktól, akkor azt általában azonnal kifizetem, de ha az 
sem baj, ilyenkor csak felírjuk a noteszünkbe és ennyivel el van intézve. 
Problémák eddig ebbıl még nem adódtak.” 

„Ha már ismerjük az üzleti partnerünket, akkor adnak hitelre, de ha üzletelünk 
olyan régóta, akkor nem is akarunk tartozni nekik. Vannak alkalmak, amikor 
nincs lehetıségem, hogy elvigyem az összes árut, amit megvettem, 
megengedik, hogy a felét kifizessem, és a másik felével meg tartozhassak. De 
ha ismernek, akkor adnak hitelre!” 

 
Üzleti stratégia egyeztetése 

Az üzleti stratégia egyeztetése gyakran jár együtt a közös beszerzéssel. Hálózaton 
belül megegyeznek, hogy ki hol teríti az árut, és hogy milyen árakat használnak.  
Soós Eszter, az Asia Center kommunikációs igazgatója, a vietnamiak közötti 
kooperációt a következıképpen jellemezte: 

„Tapasztalataim alapján a vietnamiak jobban összetartanak, mint a kínaiak. Úgy 
látom, hogy a piacot [az Asia Centert] mára felosztották maguk között, 
megvannak azok a generálimportırök, akik nagy mennyiségben behozzák az 
árukat, nekik megvan a disztribúciós hálózatuk, ami azt jelenti, hogy az áruk 
ugyanabban az idıpontban, gyakorlatilag megegyezı áron kerülnek a 
kereskedıkhöz. A közösségi mőködés abban is megnyilvánul, amikor egy új 
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szereplı lép színre, akkor ıt gyorsan helyreteszik minden értelemben, azaz 
meghatározzák, mit tehet, mit nem tehet – itt cél a közös megelégedés.”  

 

7.3 Vállalkozások típusai 

A kelet-ázsiai vállalkozások csoportosításának talán legegyszerőbb formája az lenne, 
ha egyszerően különbséget tennénk kis- és nagykereskedık, esetleg piaci és bolti 
kereskedı között. Egy ilyen jellegő megközelítés azonban hamar zsákutcának 
bizonyulna, ugyanis a tényleges üzleti tevékenység és volumen nem feltétlenül derül 
ki látható ismérvek alapján, illetve sokkal gyakoribbak a kevert hátterő vállalkozások.  

Gondolhatunk itt a rosszul öltözött, a Józsefvárosi piacon télen-nyáron pult 
mögül zoknit áruló vállalkozóra, akit a fenti leegyszerősítı megközelítés szerint a 
piacos kiskereskedık közé sorolnánk, és így igazi munkaerı-piaci státuszához 
képest jóval kedvezıtlenebb képet festenénk le róla. Nem ritka ugyanis, hogy az elsı 
ránézésre egyszerő piaci kiskereskedı valójában inkább nagykereskedelemmel 
foglalkozik, sokuk jelentıs beszállítója magyar üzleteknek vagy akár üzletláncoknak. 
Az is elıfordulhat, hogy széleskörő nemzetközi ügyfélkörrel rendelkezik, román, 
ukrán, lengyel, szlovák viszonteladóknak adja el termékeit – így jövedelmei nagy 
része a nagykereskedelmi tevékenységbıl származik.    

Véleményünk szerint a kelet-ázsiai vállalkozások tipologizálása esetén akkor 
járunk el helyesen, ha – a külsıségeket figyelmen kívül hagyva – három dimenzió 
mentén kíséreljük meg leírni a vállalkozásokat: az üzleti életbe való bekapcsolódás 
ideje, az erıforrások birtoklása és az üzleti stratégiák szerint. Természetesen a 
három dimenzió erısen összefügg egymással; például egy napjainkban 
bekapcsolódó vállalkozás nyilvánvalóan kimaradt a kilencvenes évek 
hiánygazdaságából adódó tıkefelhalmozásából, így nem volt ideje és nincs tıkéje 
márkát építeni. Hasonló példa, amikor transznacionális kapcsolatokkal nem 
rendelkezı vállalkozók kénytelenek bolti kiskereskedelmi tevékenységet folytatni.  

Az üzleti életbe való bekapcsolódás idıpontja azért fontos, mert a kilencvenes 
évek elsı felében megfelelı kapcsolatokkal és szorgalmas munkával hatalmas tıkét 
lehetett felhalmozni. Ez az idıszak tekinthetı az aranykornak, az enklávék 
tıkefelhalmozási éveinek – a szerencsések elıtt az alaptıke növekedése ekkor 
számos üzleti utat nyithatott meg. Mára az olcsó kínai és vietnami termékek 
konjunktúrája, a lakossági vásárlóerı növekedése, a konkurencia megjelenése és 
fokozatos megerısödése, illetve Magyarország regionális elosztóközponti 
pozíciójának gyengülése eredményeként ez véget ért, nehezebb érvényesülni az 
üzleti életben. Mindemellett a magyarországi kolóniák üzleti struktúrája némileg 
megmerevedett, kialakult egyfajta munkamegosztási rendszer, amelyben a 
gyıztesek természetesen mára már elfoglalták a legjobb pozíciókat.  

„Szerencsénk volt, hogy a kilencvenes években, amit csak behoztunk, szinte 
mindent felvásároltak […] Azt hiszem, hogy rajtam kívül még sokan sírják 
vissza azt az idıszakot.” 

„A kilencvenes évek közepe az aranykor. Akkor nagyon nagy tömegben jöttek 
Magyarországra kínaiak, és mindenki sikeresen kereskedhetett.” 
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Erıforrások tekintetében meg kell különböztetnünk egymástól a klasszikus pénzbeli 
tıkét és a hálózati tıkét. A pénzbeli tıke szerepe nem igényel további magyarázatot, 
a hálózati tıkére azonban érdemes érintılegesen újra kitérnünk. Megkülönböztetjük 
(1) a család méretét és az általa hozzáférhetı erıforrásokat, (2) a tágabb rokonság 
és földiek alkotta kapcsolatháló méretét és az általuk hozzáférhetı erıforrásokat, 
valamint (3) a transznacionális kapcsolatháló erejét. Az elızı fejezetben részletesen 
tárgyaltuk ezeket a fogalmakat, így további magyarázatot e helyen nem főzünk 
hozzájuk.  

Az üzleti stratégiát természetesen jelentıs mértékben meghatározza a 
bekapcsolódás ideje és a birtokolt erıforrások természete is. Az elkészített interjúk 
alapján több alapvetı stratégia körvonalazódott: a márkaépítés és a gyors váltások, 
illetıleg a kiskereskedelem.  

A következıkben történetekkel illusztrálva ismertetünk néhány jellemzı 
gyakorlatot. Hangsúlyozzuk, hogy az ismertetett típusok nem tekinthetıek teljes körő 
felsorolásnak, továbbá hogy a valóságban kevert formában is jelen vannak – 
mindenesetre így is érzékletesen illusztrálják, hogy az egyes tıketípusok és 
stratégiák keveredésébıl milyen üzleti modellek születhetnek. 

 

A márkaépítık 

Interjúink során nem egy márkaépítı vállalkozáshoz jutottunk el. A márkaépítık a 
legsikeresebb migráns vállalkozásnak számítanak, köreikben több kínai vállalkozást 
találunk, mint vietnamit. Az aranykorszakban érkeztek Magyarországra, értékes 
erıforrások birtokosaiként. Pénzbeli tıkéjüknek, transznacionális kapcsolataiknak 
köszönhetıen már eredetileg is az üzleti élet felsıbb mezejében kapcsolódhattak be 
az üzleti életbe. A kilencvenes években tudatos üzleti stratégiát folyatattak, 
hosszútávon gondolkodtak, és saját márkát építettek. A konjunkturális idıszak vége 
már megingathatatlan pozícióban találta csoportjukat – ıket tekintjük az enklávé 
gazdaságok elitjének.  

Song – „Mára ez egy megbízható, keresett márkává vált.” 

Song és társa története jól példázza azokat a pionír migránsokat, akik a kilencvenes 
évek konjunktúrájában érkeztek Magyarországra és sikeresen alkalmazkodtak az 
itteni gazdasági környezethez. A piac beszőkülése elıtt már rendelkeztek akkora 
tıkével, hogy tovább tudjanak lépni a minıségi termékek irányába, így ügyfélkörüket 
megtartották, sıt, tovább tudtak növekedni.  

Song 52 éves férfi, egyetemi végzettséggel rendelkezik és már Kínában is 
befektetésekkel foglalkozott. A kilencvenes évek elején, az elsık között érkezett 
Magyarországra, azzal a céllal, hogy családjának jobb életszínvonalat 
biztosítson, illetve tágabb rokonságát és idıs szüleit anyagilag támogatni tudja. 
„Nem utolsó sorban gyermekemet Amerikában szerettem volna taníttatni, így 
Magyarország ebbıl a szempontból jó ugródeszkának bizonyult.” 

Egy megbízható barátja mesélt neki Magyarországról és bíztatta, hogy érdemes 
lenne ott vállalkozni, hiszen számos remek üzleti lehetıség adódik. Song ezért 
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feladta kínai üzleti érdekeltségeit, majd ebbıl a tıkébıl indította el 
magyarországi vállalkozását.  

Songot ideérkezése után megbízható barátja támogatta és vezette be az üzleti 
életbe. „Nagyon sokat segített, például hogyan vessem meg a lábam itt, mi 
hogyan mőködik, illetve mibe érdemes fektetni, mibe nem […] én pedig 
követtem, tanultam, aztán egy idı után elég jól belejöttem én is.” Közös 
vállalkozásba kezdtek, ruházati termékeket importáltak Kínából, 
Magyarországon pedig forgalmazóként és nagykereskedıként mőködtek.  

Azért választották a ruhanemőt, mert az biztos üzletnek számított. „Biztosra 
akartam menni, és mivel a barátom révén már adott volt egy járható út, ezért a 
kisebb rizikó mellett döntöttem.” Késıbb már nem váltottak, mert jól ment az 
üzlet, illetve ezen a területen alakultak ki megbízható üzleti kapcsolataik és 
széles ügyfélkörük is - ez utóbbi eleinte kínai kereskedıkbıl állt, azonban 
folyamatosan szert tettek vietnami, magyar, szlovák, román és ukrán ügyfelekre 
is. „Kezdetben az ügyfeleket a barátom hozta, aki régebb óta él itt, mint én. 
Késıbb egyre többen jöttek, kialakult egyféle bizalom a visszatérı ügyfelekkel, 
akiket jobban ismertünk.” 

A vállalkozás elején intenzív kapcsolatban álltak Kínában tevékenykedı 
üzletemberekkel. „Társulásunk elején nem volt könnyő a helyzet, hiszen 
áruforrást kellett szereznünk Kínában. Megbízható gyártó kellett, aki rendesen 
és idıre dolgozik. Emiatt én vagy a társam rendszeresen hazarepültünk 
Kínába. Tárgyaltunk a gyártókkal, ellenıriztük a minıséget, elindítottuk és 
felügyeltük az áruszállítást. Ez egy nehéz szakasz volt, ami elég nagy 
költségekkel járt.” Idıvel kialakultak a megbízható kínai kapcsolatok, így 
összpontosíthattak a magyarországi tevékenységre.  

A kilencvenes évek hiánygazdaságát meglovagolva sikerült nagyobb tıkét 
felhalmozniuk, amibıl kibıvítették vállalkozásukat: irodát béreltek, nagyobb 
raktárhelységet vettek és alkalmazottakat fogadtak fel. „Szerencsénk volt, hogy 
a kilencvenes években, amit csak behoztunk, szinte mindent felvásároltak […] 
Azt hiszem, hogy rajtam kívül még sokan sírják vissza azt az idıszakot.”  

Ahogyan a vállalkozás kezdett beindulni folyamatosan bıvítették a 
termékportfoliót. Eleinte az akkoriban biztos üzletnek számító, bevált 
pizsamákkal és pólókkal kezdték, majd késıbb olyan termékeket is elkezdtek 
behozni, mint például a különbözı ingek, nyakkendık, csokornyakkendık, 
amelyekkel kevésbé foglalkoztak a kínai kereskedık. „Ez jó ötletnek bizonyult, 
mert alig volt olyan kínai cég, amely ilyet hozott volna be.” 

Idıvel saját márkát jegyeztek be, hogy minıségi árujukat megkülönböztessék a 
konkurenciáétól, így versenyelınyre tegyenek szert. „Mára ez egy megbízható, 
keresett márkává vált”.  

Raktárkapacitásukat folyamatosan bıvítették, így biztosították az állandó 
forgalmat, és követték az árutételek volumennövekedését. Mára hét állandó 
magyar alkalmazottjuk lett. „İk foglalkoznak az irodai munkával, a 
kommunikációval és a szállítással. Segítségükkel könnyebben és jobban tudok 
kommunikálni a magyar vevıkkel és magyar cégekkel.” 
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Song szeret Magyarországon élni, „de ez nem azt jelenti, hogy itt is szeretnék 
megöregedni, majd én is hazatérek Kínába, és ott fogom leélni a nyugdíjas 
éveimet.” 

Ha végiggondoljuk Song sikerét, látnunk kell, hogy már kezdetben milyen értékes 
erıforrásokkal rendelkezett. Kínai üzleti tevékenysége folytán már halmozott fel 
tıkét, ami utóbb a magyarországi vállalkozás alapjául szolgálhatott. Társa és saját 
tıkéje már elegendı volt ahhoz, hogy ne az üzleti élet alján kapcsolódjanak be a 
munkamegosztásba, hanem egybıl nagykereskedelmi importırként kezdjék el 
tevékenységüket.  Song esetében nem elhanyagolható továbbá, hogy nem légüres 
térbe érkezett Magyarországra, hiszen ”megbízható barátja” révén már a kezdetektıl 
voltak helyi kapcsolatai. Erıforrásait Song nagyon jól kiaknázta, és kemény 
munkával sikeres vállalkozóvá tudott válni.  

 

Az importırök 

Az importır legnagyobb tıkéje az anyaországi üzleti kapcsolat – ık a hidak, amik 
összekötik Magyarországot Kelet-Ázsiával. Az importır, aki elosztóként mőködik,  
magas státuszt tölt be az enklávé gazdaságában, pozíciója stabil, profitja a 
nagykereskedelmi tételek miatt magas, továbbá kevésbé van kitéve a kereslet 
változásainak. Az elosztók látják el a magyar, kelet-ázsiai és más külföldi kis- és 
nagykereskedıket termékekkel.  

A pénzbeli tıke szinte mellékesnek számít a megbízható anyaországi kapcsolat 
mellett, hiszen a bizalmi kapcsolatok transznacionális formáiban is mőködnek a 
korábbiakban bemutatott kooperációs stratégiák – importırök esetében a bizomány 
és a kedvezmények biztosítása a leginkább jellemzı együttmőködési forma.  

Az importırök gyakran részt vesznek a kiskereskedelmi értékesítésben is, de 
bevételeik domináns részét a viszonteladókkal folytatott üzlet jelenti. Egy importır 
sikeressége nem feltétlenül függ attól, hogy mikor kapcsolódott be az üzleti életbe, 
hiszen piaci rések mindig adódhatnak.  

Trang – „Barátok által megismertük egy vietnami nagycég képviselıjét.” 

Trang fonott háztartási kiegészítı termékeket importál, majd kis- és 
nagykereskedelmi tételekben értékesíti azokat. Trang története kiválóan példázza, 
milyen fordulópontot jelent az üzleti életben az anyaországi üzleti kapcsolat.  

Trang 45 éves vietnami hölgy. Mezıgazdasági egyetemet végzett 
Magyarországon, majd diplomája megszerzése után hazaköltözött. A 
kilencvenes évek végén elıször férje jött Magyarországra, „miután megkapta a 
munkavállalási engedélyt, én is utánajöttem. Mivel itt tanultam Magyarországon, 
nagyon szeretem a magyar embereket, nagyon jó barátaim vannak itt, ezért 
örömmel tértem vissza ide, hogy itt éljek és dolgozzak tovább.”  

Közel egy évig dolgozott egy ismerıse cégében, késıbb barátai, akikrıl látta, 
hogy jól boldogulnak az üzleti életben, azt tanácsolták, kezdjen saját 
vállalkozást. A cég alaptıkéjét a félretett pénzük és baráti kölcsönök jelentették. 
„Miután átléptem Magyarország határait, még nem gondoltam, hogy majd 
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kereskedelemmel fogok a késıbbiekben foglalkozni, mert azelıtt sosem 
csináltam hasonlót, ezelıtt csak tanultam, és utána állami cégeknél dolgoztam. 
De a sors úgy hozta végül, hogy saját vállalkozásom lett, és úgy érzem, hogy 
ez a munka annyira nem is áll távol tılem.”  

Eleinte ruhák kiskereskedelmével foglalkoztak – helyi kínai nagykereskedıktıl 
és Törökországból rendeltek árut. Trangnak sokat kellett Törökországba 
utaznia, ami költséges volt, és a vízumkényszer miatt nagyon sok 
adminisztrációval is járt. Emellett, saját bevallása szerint, bizonytalanul mozgott 
a ruhaiparban, nem érezte a divathullámokat, „ezért úgy döntöttem, hogy olyan 
dolgot keresek, amivel hosszú távra tervezhetek, és nem olyannal foglalkozom, 
amiben én magam sem vagyok teljesen biztos”.  

A fordulópont akkor következett be, amikor „barátok által megismertük egy 
vietnami nagycég képviselıjét”. Az új kapcsolaton keresztül elkezdtek fonott 
háztartási kiegészítıket importálni, és azokat eleinte kiskereskedelmi 
forgalomban is értékesíteni. „Magyarországon az ilyen típusú áruk már jelen 
voltak, de Vietnamból importált még viszonylag kevés. Mi arra törekedtünk, 
hogy minıségi árut hozzunk Magyarországra, hogy biztosítsuk a vásárlók, 
fogyasztók igényeit. Semmiképp sem olyan árukkal akartunk foglalkozni, 
amelyeknek nagyon alacsony a minıségük. Az árak kicsivel magasabbak, de a 
minıség garantált.” 

Kezdetben tıkéjüknek megfelelıen kis mennyiségben importáltak, és mivel 
nem ismerték annyira a keresletet, inkább óvatosan üzleteltek. „Folyamatosan 
kutatni kell az áruk után, mire van kereslet, mire nincs, csak így lehet kielégíteni 
a fogyasztók igényeit. És hogy mindezt el tudjuk végezni, ahhoz kell egy 
elkötelezettség, szenvedély”. 

Eleinte csak üzleti kapcsolatban álltak a vietnami partnerrel, majd fokozatosan 
kialakult a bizalom és barátokká váltak. Ezután már bizományban kapják a 
nagyobb mennyiségő árut. „A [vietnami partner] cég sokat segít azzal, hogy 
nem kell egyszerre egy összegben kifizetni a megvásárolt árut, hanem csak hat 
hónapon belül az áru átvételétıl számítva.” Az importvolumen növekedésével 
elkezdték hirdetni termékeiket, szert tettek szlovák és magyar üzleti 
kapcsolatokra is, akik ettıl kezdve viszonteladóként vásároltak náluk.  

Mindemellett saját boltjukat is megtartották, oda magyarországi kínai és 
vietnami nagykereskedıktıl további termékeket szereztek be, 
„kiegészítésképpen, hogy feldobja az üzlet hangulatát, kinézetét”. 

Trang elégedett életével és üzleti sikereivel. További terjeszkedést nem tervez, 
a gyerekei is felnıttek. „Már nem vagyunk annyira fiatalok, és nem akarjuk már 
annyira megerıltetni magunkat. Csak azért dolgozok, mert örömet okoz. Ha 
otthon maradnék, akkor unatkoznék, és így pénzt is tudok keresni, hogy ne 
legyenek anyagi gondjaim.” 

Trang és férje megszerette Magyarországot, nyugdíjas éveik megélhetése 
biztosított, nem terveznek sem haza, sem máshová költözni. „Egy idı után, 
amikor már nem fiatal az ember, akkor egyre kevésbé van igénye a 
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környezetváltozásra, hozzászokni egy teljesen más kultúrához. Nem akarok 
sehova se menni.” 

Trangék végig megmaradtak a családi vállalkozás keretein belül, nem építettek ki 
nagy vállalkozást. Vietnami üzleti kapcsolatuk révén azonban nem érezték meg a 
piac beszőkülését, tisztes megélhetést biztosítottak gyerekeik számára, és nyugdíjas 
éveik miatt sem kell aggódniuk. Trang olyan sikeres importırnek számít, aki 
megtalálta számítását Magyarországon.  

 

Hullámok játékosai 

A hullámok játékosa a kilencvenes évek tipikus kelet-ázsiai vállalkozója volt. A piac 
beszőkülése ezt a csoportot érintette a leginkább, így mára már visszaszorulóban 
vannak – jelenleg inkább vietnami vállalkozásokra jellemzı. Ez a típus feleltethetı 
meg leginkább a klasszikus kelet-ázsiai modellnek, tagjai kiskereskedelemben 
érdekeltek, de emellett nagy elosztóként is mőködhetnek. 

Legfıbb jellegzetességük, hogy a lehetıségek, a kapcsolatok és a kereslet 
függvényében gyakran váltanak termékportfoliót; a lehetıségre, a nagy üzletre 
„mozdulnak”. Üzleti stratégiájuk egyszerő: rövid távon a lehetı legnagyobb profitra 
szert tenni. Figyelik a kereslet ingadozásait és a konkurencia erısségét, így akár 
egyik napról a másikra valamilyen teljesen új termék forgalmazásába fognak bele. 
Legfıbb erıforrásuk a bizalmi hálózatokon alapuló kooperációkban rejlik, nem ritka, 
hogy kapcsolatban álló vállalkozások összeadják a tıkét, és egész rakományokat 
vásárolnak fel, majd közösen kialakított árakon viszonteladóknak értékesítik – 
emellett gyakorta ık maguk is részt vesznek a kiskereskedelmi értékesítésben.  
Jellemzıen piacokon árulnak.  

„A kelet-ázsiaiak bátrabbak a vállalkozásokban, nagyobb a rizikóvállalásuk a 
magyarokkal illetve az európaiakkal szemben. Különbség az is, hogy minden 
apró lépést elıre kigondolnak, végigjátsszák magukban a lehetséges 
kimeneteleket, és ezt felvállalva kockáztatnak. Sokszor csak egy jó ötlet miatt 
rizikóznak, például ha jónak vélnek egy-egy árucikket, akkor megveszik az 
összes árut a gyártótól.” 

„A magyar vállalkozókkal szemben nem költenek pénzt reklámokra.  A másik 
dolog az, hogy nem márkát hoznak létre, hanem csak az a céljuk, hogy 
olcsóbban tudják beszerezni az árukat, mint a konkurensek, és el lehessen 
majd azokat adni, az olcsó beszerzésre és ez által a profitra mennek.” 

Son – „A jó váltások is szükségesek a sikerhez.” 

Son premigrációs helyzetét tekintve ugyan speciálisnak számít, de üzleti stratégiája 
nagyon jól mintázza a tıkehiányos kelet-ázsiai vállalkozók stratégiáját. Üzleti 
tevékenységét egészen kicsiben kezdte – mondhatni: seftelt – majd takarékos 
életformájának köszönhetıen egyre több tıkét forgatott vissza vállalkozásába. 
Vállalkozását mindig az aktuális lehetıségek és ismeretségek határozták meg, 
ugyanakkor sikere inkább függött a szerencsétıl, mintsem az üzleti stratégiától.    
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Son 50 éves, közgazdászként végzett Magyarországon a hetvenes években. 
Tanulmányai befejezése után hazatért Vietnamba, majd 1984-ben szakmai 
továbbképzésre érkezett vissza – ekkor már végleg itt maradt, áthozta családját 
is, akikkel együtt azóta is itt él.  

Mikor 1984-ben másodszor jött Magyarországra, rájött, hogy az ösztöndíját 
kiegészíthetné vállalkozásból származó bevételekkel – eleinte ez mellékesnek 
számított és szinte tıke nélkül indult el.  „Nagyon apró dolgokkal kezdtem 
vállalkozni. Elsı lépésként a hiányárukat hoztam-vittem, például kimonót, 
szobrokat hoztam be Magyarországba és parfümöt vittem Vietnamba… a 
vietnami emberek abban különböznek a többi nemzetiségtıl, hogy ık annyiból 
gazdálkodnak és kezdenek vállalkozásba, amennyijük éppen van. Az 
összekuporodott pénzüket tovább fektetik be, így a legapróbb vállalkozásból 
jutnak el a sikerhez.” 

Idıvel saját megtakarításaiból, baráti, rokoni kölcsönökkel támogatva, elkezdett 
nagyobb volumenben üzletelni.  Az évek során a legkülönbözıbb termékekkel 
kereskedett: a kezdeti trendeknek megfelelıen ruhákkal, dísztárgyakkal, 
órákkal, ékszerekkel, napszemüveggel. „Nem ragadtam le egy-egy árucikknél, 
hanem mindig azt néztem, hogy mire lehet éppen kereslet, és mibıl tudok 
hasznot húzni.”  

Son üzleti pályája sok kudarccal van kikövezve. Elıfordult, hogy egyszerően 
rossz döntést hozott; nem volt kereslet a megvett termékre, így befektetett 
pénzét elvesztette. Az órák és ékszerek esetében a gyártó nem volt megfelelı, 
rossz minıséget szállított, a már eladott árut visszahoztak, és végül az egész a 
„nyakán maradt”. 

Sont nem csüggesztették el a kudarcok, véleménye szerint a kudarc 
hozzátartozik az üzlethez. „Egy vállalkozónak ezzel [a kudarccal] mindig 
számolnia kell, a legfontosabb, hogy el tudja ezt fogadni, és továbbmenni egy 
másik úton.” 

Son jelenleg egy családi vállalkozást vezet, már nem vágyik nagy vállalkozásra, 
nem keresi a nagy lehetıséget. A belvárosban bérelnek egy üzletet, ahol 
ruhákat árulnak, ezzel csak a megélhetésükhöz szükséges bevételt termelve 
meg. „Nem megerıltetı, de most erre is vágyunk.” 

Son története kiválóan mutatja azt a dinamizmust, amivel a kelet-ázsiai vállalkozók 
pótolják tıkehiányukat. Ahogyan láttuk, Son mindig a lehetıségre csapott le, gyorsan 
és hatékonyan mozgósítva rendelkezésre álló erıforrásait. A piac beszőkülése 
mindazonáltal ıt is elérte, mára szinte teljesen visszavonultak a kiskereskedelembe. 

 
A szövetségesek 

Piaci szövetségeseknek nevezzük azokat a vállalkozásokat – pontosabban 
vállalkozások hálózatait – amelyek egy-egy termék vonatkozásában dominálják egy-
egy piac kereskedelmét, illetve legalábbis a forgalom egy jelentıs szeletét tartják a 
kezükben. A vezetı pozíció eléréséhez nagyon fontos, hogy megfelelı idıben, 
lehetıleg minél korábban csatlakozzanak be az üzleti életbe; emellett széleskörő 
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kapcsolatháló szükséges, ami egyfajta szövetségként funkcionál, a kooperációs 
stratégiák mindegyikét mőködtetve a hálózaton belül. A szövetségesek esetében a 
legtipikusabb ezek közül a közös beszerzés, a bizomány, a pénzhitelezés és a közös 
üzleti stratégia kialakítása.   

A piaci nagyhatalmi státusz eléréséhez nem szükségesek a transznacionális 
kötések, nem egy esetben a hálózat magyarországi importıröktıl szerzi be az árut. A 
piaci hatalmi hálózatokra értelemszerően nem jellemzıek a gyakori üzleti váltások. A 
kiskereskedelemben és a nagy elosztói szerepben egyaránt érdekeltek.  

Nhung – „A család együtt megtartotta a fehérnemő hatalmat a piacon.” 

Nhung migrációs esete meglehetısen tipikus; Magyarországra érkezése után egy 
rokonánál kezdett dolgozni, nála szocializálódott az enklávé gazdaságba, majd 
segítségével saját vállalkozásba kezdett. Idıvel egyre több rokon érkezett 
Magyarországra, szoros kooperációjukkal vezetı szereplıivé váltak egy lokális 
fehérnemőpiacnak. 

Nhung 33 éves vietnami hölgy. A középiskola elvégzése után egy jobb élet 
reményében költözött Magyarországra a kilencvenes évek második felében – a 
kisvárosból, ahol élt, sokan költöztek már korábban ide, köztük nagybátyja is, 
aki ruhakereskedelemmel foglalkozott Miskolcon, ennek megfelelıen kezdetben 
nála dolgozott. „Az ı segítségével rögtön megismerkedtem a vállalkozással járó 
teendıkkel.” Nhungot tehát ideérkezése után biztonságos családi háló vette 
körül.  

Idıvel egyre több rokon érkezett Budapestre, így két év után ık is áttelepítették 
a vállalkozást a fıvárosba. Nagybátyjával közösen kibéreltek a Négy Tigris 
piacon egy pavilont, ahol továbbra is ruhakereskedelemmel foglalkoztak.  

Néhány év után Nhung piaci rést látott az elektronikai cikkek piacán, így – 
nagybátyja kölcsönébıl – saját vállalkozásba kezdett; önálló pavilont bérelt, 
ahol elektronikai termékek kis- és nagykereskedelmével kezdett foglalkozni. „A 
kezdet nagyon nehéz volt, nem volt nyereséges az üzlet”, így Nhung rövidesen 
már csak a lehetıségre várt, hogy tevékenységet változtasson.  

Ekkor már számos rokona élt Budapesten, a család a fehérnemők területén 
látott lehetıséget. „Nagy segítséget jelentett az új üzlet elindításában az, hogy 
rokonokkal együtt néztünk áru után, egyeztettük az ügyfelek megbízhatóságát, 
vagy árut cseréltünk.” Nhung és rokoni hálója nem közvetlenül Vietnamból, 
hanem lengyel és kínai nagykereskedıktıl vásárolnak. 

Nhung eleinte rokonaitól kapta az árut, feladata pusztán annyi volt, hogy eladja 
ıket. Fokozatosan „kitanultam a fortélyokat, ténylegesen egyedül kezdtem el 
vezetni az üzletet, minden felelısséggel és pénzkezeléssel.” Ekkorra már 
hozzáment egy vietnami férfihoz, akivel együtt viszik tovább a családi 
vállalkozást.  

Nhung rokoni hálója kezdett elıször fehérnemővel kereskedni, így hiába jelent 
meg késıbb a konkurencia, végig meg tudták ırizni vezetı szerepüket a 
piacon. „A család együtt megtartotta a fehérnemő-hatalmat.” 
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Mindegyik rokonának saját vállalkozása van, de hálózati kooperációs 
technikákkal szoros kapcsolatban állnak egymással. „Mindemellett nem 
mondhatjuk, hogy közös családi vállalkozásról lenne szó, mert mindenki saját 
vállalkozóként saját céget alapított.” Idıvel a rokoni háló kiépítette üzleti 
kapcsolatait, és számos viszonteladóval alakult ki bizalmi viszony.  

„Most nem ajánlom az otthoniaknak, hogy idejöjjenek, fıleg ebben a mostani 
válságban, annak, akinek nincsen megfelelı, megbízható kapcsolata az idegen 
országban, nagyon nehéz stabilizálni életét.” Nhung elmondta, hogy az elmúlt 
öt évben sok vietnami költözött haza vagy ment tovább más európai országba – 
ı ettıl függetlenül egyelıre nem tervezi elhagyni az országot, ugyan 
mostanában üzlete egy rosszabbul megy, mert gyermekeit Magyarországon 
szeretné kitaníttatni.  

Nhung története illusztrálja, hogyan vált szoros hálózati együttmőködéssel a teljes 
közösség sikeres vállalkozóvá. A piac beszőkülését és a gazdasági válságot ugyan 
megérezték, de hálózatuk továbbra is sikeresen termeli a profitot.   

 
A kiskereskedık 

Az eddig bemutatott típusok egyaránt foglalkoztak kis- és nagykereskedelemmel – 
ezek súlypontjai persze különbözıek. A kiskereskedık üzleti kilátásai meglehetısen 
korlátozottak, az ilyen jellegő tevékenységek nem jelentek nagy kitörési lehetıséget. 
A kiskereskedelembıl nagy profitra szert tenni nem lehet, általában egy nukleáris 
család tisztes megélhetését fedezheti, így errıl eleinte senki sem álmodik. Hogyan 
lesz mégis a migráns vállalkozóból kiskereskedı?  

Elıfordul, hogy a vállalkozók megöregszenek, és nyugodtabb életre vágynak. A 
piacon nagyon nehéz az élet: az infrastruktúra rossz állapotban van, gyakoriak a 
razziák, valamint az idıjárás viszontagságait is viselni kell. Az sem ritka, hogy 
vállalkozók a piac beszőkülésének következtében korábbi üzleti pozícióikat 
elveszítik, és nem marad más lehetıségük, mint a bolti kiskereskedelem. Vannak, 
akik késın kapcsolódtak be a konjunkturális idıszakba, így a recesszióig nem tudtak 
kellıen megerısödni; végzetül pedig a késın bekapcsolódott vállalkozások gyakran 
kezdik eleve kiskereskedelmi tevékenységgel üzleti pályájukat.  

A kiskereskedık gyakran közös beszerzéssel vagy kedvezmények biztosítása 
révén szerzik be árujukat, bevásárlóközpontokban vagy városi boltokban egyaránt 
megtalálhatjuk ıket.  

Yuan: „Kiszorítottak minket a piacról.” 

Yuan a kilencvenes évek hiánygazdaságában egy barátjával érkezett 
szerencsét próbálni Magyarországra.  Vonzotta az európai életszínvonal, 
eredetileg Franciaországba akart menni, mint rajztanár. Végül – az akkor épp 
vízummentes – Magyarországon kötött ki, bár feleségét és kisfiát egyelıre 
Kínában hagyta, azzal az elképzeléssel, hogy vállalkozásának talpra állítása 
után majd utána jöhetnek. Erre négy év kemény munka után kerülhetett sor. 
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Barátjával közös vállalkozásában eleinte helyi kínai nagykereskedıktıl 
vásároltak árut és adták azt tovább. Ezt követıen, némi tıkefelhalmozás után, 
Kínában vállalkozó öccse kapcsolatai segítségével közvetlenül az 
anyaországból importált papucsokat, videojátékokat, táskákat, bizsukat, ruhákat 
– konténeres nagyságrendben, mindig figyelve a kereslet és kínálat 
hullámzását.  

„Négy év után, miután úgy éreztem, hogy a vállalkozásom stabil, és van elég 
pénzem ahhoz, hogy jobb életet tudjak biztosítani a családomnak, idehoztam a 
feleségemet és fiamat.”  

Felesége, némi pihenı után, el is kezdett segíteni az üzletben. „A feleségem a 
Józsefvárosin lévı pavilont vitte, ahol a raktárunk is volt, én pedig vittem az árut 
a vidéki piacra standról eladni.” Lényegében tehát a jól bejáratott piaci bázison 
felesége tevékenykedett, míg Yuan a vidéki piacon próbált ügyfélkört kiépíteni. 
Sok román és magyar nagykereskedés vásárolt ekkoriban tılük nagy tételben, 
„kartonszám” – a pártételes tranzakciókban nagyobb árrést használtak, a 
sokdarabosoknál pedig a mennyiség hozta a hasznot. 

Ruhabeszerzési kapcsolataik közben kifulladtak, a családnak pedig nem volt 
erıforrás értékő transznacionális kapcsolata. Szövetségekhez nem tartoztak, 
rokoni háló sem vette ıket körül – testvére például gránittal kezdett el 
foglalkozni, amibe ugyan Yuan is megpróbált bekapcsolódni, de a váltás nem 
sikerült, és nyakán maradt az áru.  

Az üzleti környezet – a konkurencia növekedésével, a plázák megjelenésével 
és az életszínvonal emelkedésével – pedig folyamatosan romlott. A 
nagykereskedelemmel felhagytak, és ruhaboltot nyitottak, de a helyszínt nem jól 
választották ki, így tovább kellett költözzenek. Végül sikerült két üzletet 
fenntartani, de a második gyerek születésével felesége munkaereje kiesett, így 
a kisebbik boltot eladták. Belefogtak a táskák kiskereskedelmébe, de itt is 
nagyon sok áru maradt rajtuk. „A táskák és ruhák esetében pedig a divat 
gyorsan változik, az el nem adott áru pedig kolonc, mert a raktárat fizetni kell.” 

Késıbb belefogtak a konzolosjáték–kiskereskedelembe is, de megbízható 
kapcsolat hiányában a sok selejtes termék miatt hamarosan ez a tevékenység 
is veszteségessé vált. „Közben hiába váltottunk bolthelyszínt ötször-hatszor, 
nem javult érdemben helyzetünk, így átlagos színvonalon rekedtünk meg, ami 
folyamatosan romlott, nem bírtuk az árversenyt, […] kiszorítottak minket a 
piacról”. Yuan felesége a kisgyerekkel idıközben hazaköltözött Kínába.  

Többször felmerült, hogy ésszerő lenne tevékenységet váltani. Yuan nagyobbik 
fia sokáig szorgalmazta a vendéglátást, de ı már öregnek érezte magát, hogy 
belefogjon egy teljesen új üzletágba. Késıbb testvére hívta Kanadába, hogy ott 
folytassák, de „ötven évesen nem akartam végigszenvedni az új környezetet, a 
kapcsolatépítést, az új nyelvet, az új törvények elsajátításának folyamatát, a 
teljes újrakezdést”. Yuan fiát akarta maga helyett kiküldeni, de ı 
Magyarországon otthon érzi magát, így azt mondta: „Lehet, hogy 
Magyarországon kevesebb a lehetıség, de azokat meg tudom találni.”  
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Yuan történtébıl látszik, hogy a tágabb család és a megbízható üzleti kapcsolatok 
hiánya micsoda versenyhátrányt jelent az üzleti életben. Yuan öccse ugyan szintén 
vállalkozott, de egy idı után egyrészt már nem az anyaországban, másrészt pedig 
egészen már tevékenységi területen. Yuan és felsége középiskolai tanárok voltak, 
diplomások, akik nagyobbik fiukat nem akarták bevonni az üzleti életbe, 
fontosabbnak tartották, hogy továbbtanuljon. Látható a kapcsolatépítés fontossága: 
Yuan és családja, megfelelı erıforrások hiányában, kiszorultak a kiskereskedelmi 
életbe. 
 
Vendéglátósok  

Az eddigiekben nem sok szó eset a vendéglátósokról. Ennek oka az, hogy a kolóniák 
gazdaságában véleményünk szerint nincsen jelentıs szerepük; noha, fıként mivel az 
éttermek és büfék a leginkább látható migráns vállalkozások, sokan tévesen 
felülértékelik gazdasági súlyukat és szerepüket.  

A vendéglátás tipikus kiskereskedelmi tevékenység. A piac beszőkülésével 
sokan kezdek ilyen tevékenységbe, valamint több késın érkezetett migráns is ezen a 
területen kezdte meg üzleti pályafutását. A vendéglátó-ipari tevékenység igényli a 
legkevesebb speciális erıforrást, noha a sikeres tevékenységhez, a pénzbeli tıkén 
felül, széles ismeretségi, baráti körrel érdemes rendelkezni. A gazdasági válság 
mindazonáltal a vendéglátósokat is elérte, a migránsok által mőködtetett éttermekbıl 
és büfékbıl számos alkalmazottat bocsátottak el az elmúlt idıszakban.  

Wei – „Enni mindig fognak az emberek” 

Wei látta Magyarországon az aranykorszakot, de késın csatlakozott az üzleti életbe. 
Hiába rendelkezett transznacionális üzleti kapcsolatokkal, kereskedelmi vállalkozása 
pozícióit nem sikerült megerısítenie, így vendéglátó-ipari tevékenységbe kezdett.  

Wei 49 éves, diplomás férfi, a kilencvenes évek közepén egy nagy kínai 
sportszerforgalmazó cég képviselıjeként jött Magyarországra. Kiküldetése 
lejártával pár évre hazatért, majd saját vállalkozása beindításának tervével 
érkezett újra Magyarországra. Abban bízott, hogy három-négy évnyi export- és 
importtevékenységgel megcsinálja szerencséjét, és hazatér Kínába – családját 
ezért nem is hozta magával. Reményei nem voltak légbıl kapottak; az 
anyaországában megbízható üzleti kapcsolatokkal rendelkezett.  

Pályája elején öt éven keresztül ruha- és cipıimporttal foglalkozott, 
viszonteladóknak adta el áruját. A piac azonban fokozatosan kezdett 
beszőkülni, ami reményei elhalványulásával járt együtt; feleségével megromlott 
a kapcsolatuk, elváltak. Végül a nagy rizikó és az elmaradt profit miatt úgy 
döntött, kiszáll a kereskedelmi tevékenységbıl, adóságait visszafizette kínai 
üzletfeleinek, megmaradt tıkéjébıl pedig nyitott egy éttermet. „Saját 
tartalékomból indítottam el az éttermemet. Ezen területen viszonylag kevés 
befektetésre van szükség, és kicsi a kockázat. Enni mindig fognak az emberek”. 

Wei elmondta, hogy egy étterem sikeres megnyitásához nagy ismeretségi kör 
kell, hiszen „kezdetben a kínai barátok jöttek fogyasztani.” Az étterem 
helyszínét jól választotta meg, egy ázsiai piac környékén, így sok vendége volt 
– mindemellett kínai jóbarátai is nagyon sokat segítettek az üzlet beindításában, 
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„például képezték a szakácsaimat, átadtak tapasztalatokat az üzemeltetés 
titkairól, […] de most is fontos az ismeretség, meg szoktuk beszélni egymással 
a szabályok változását, és hogy hol lehet vásárolni jó minıségő, olcsó 
alapanyagot.” 

Idıközben összeházasodott egy itt élı kínai hölggyel, akivel ketten kezdték 
vezetni az üzletet. Szakácsait mindig körültekintıen válogatta meg, 
családtagként bánik velük, „ezért a szakácsok szívesen, boldogan dolgoznak 
nekünk, jól fıznek, biztosítva van az ételek minısége”. 

Két évvel késıbb felhalmoztak annyi tıkét, hogy egy bevásárlóközpontban is 
nyithattak egy kínai büfét – ami szintén jól ment, így ekkor Wei a további 
terjeszkedés mellett döntött, Kínában élı szüleitıl kölcsönkért egy jelentıs 
összeget, amibıl beindított további két büfét különbözı 
bevásárlóközpontokban. A kamatmenetes kölcsönt azóta részletekben már 
visszafizette, második feleségének gyermekeivel közösen üzemeltették 
vállalkozásaikat.  

A gyors terjeszkedés azonban bizonyos szempontból visszaütött: két esetben 
rosszul választották ki a helyszínt, ezért ott rendkívül kevés vendégük van. A 
gazdasági válság sem segítette helyzetét, hiszen érezhetıen csökkent a 
forgalma – ennek megfelelıen egyik veszteséges büféjének felszámolása már 
folyamatban van.  

Wei nem adta fel a terjeszkedést, a jövıben már körültekintıbben fogja 
kiválasztani helyszíneit. „Nem választottam jó helyet, nem ismertem a helyi 
fogyasztási szokást. Mindenhol más a fogyasztók köre és szokásai. A tanulság 
az, hogy alapos elemzés szükséges az új üzletek beindításához, na és persze 
szerencse.” 

Wei nagyon megszerette Magyarországot, egyelıre nem is tervezi elhagyni. „Jó 
az idıjárás, Pekinghez képest csendesebb, az emberek kedvesek és általában 
ıszinték. Jól érzem itt magam. Itt van a családom is, nemrég született még egy 
fiam.” 

Weiben üzleti sikerei ellenére is él némi csalódottság a magyarországi 
gazdasági környezet kapcsán: elmondta, hogy ha ismerısei üzleti tanácsot 
kérnek tıle, azt szokta mondani, „vegyél egy jegyet és menjél haza”. 

Weit sikeres vendéglátósnak és nagy újrakezdınek tekinthetjük. Mire a gazdasági 
válság kezdetét vette, négyüzletes szintre sikerült felfejlıdnie, és noha pillanatnyilag 
leépíti és újrastrukturálja vállalkozását, családja által mőködtetett hálózata stabilnak 
mondható.  
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7.4  Vállalkozások enklávén kívüli kapcsolatai 

A kelet-ázsiai enklávé gazdaságok több ponton kapcsolódnak egymáshoz és a 
magyar vállalkozásokhoz. Az alábbiakban röviden végigtekintjük a kolóniák külsı 
üzleti kapcsolatainak jellemzıit.  

 
Kapcsolatok a kolóniák között 

Ahogyan korábban már bemutattuk, kínaiak és vietnamiak gyakran állnak üzleti 
kapcsolatban egymással. Számos vietnami kiskereskedı vásárol kínai importırökrıl 
árut: üzleti kultúrájuk, vállalkozásaik struktúrája nagyban hasonlít, így zavartalan 
üzleti jellegő kapcsolat alakulhat ki csoportjaik között. Több vietnami interjúalany is 
elmondta, hogy jobb kínaitól beszerezni árut, mert megbízhatóbbak, sokszor 
olcsóbbak, és áruik minısége is jobb.  

„Általában elég gyakori a kapcsolat kínai és vietnami árusok között. Sokan a 
kínaiaktól szerzik be az árut, vagy velük csináltatják meg. Fıleg a textilárukat, 
mert a kínaiak ebben nagyon jók, és az áraik alacsonyabbak, mint a vietnami 
árak.” 

„Szerintem a kínaiakkal és a vietnamiakkal könnyebb üzleti viszonyban lenni, 
mert az ázsiaiak nagy hangsúlyt fektetnek a bizalomra, így esetleg hitelre vagy 
bizományba is szerezhet be árut.” 

„Vietnamiakkal is van üzleti kapcsolatom, mert a vietnamiak általában 
kiskereskedelemmel foglalkoznak, így tılem is vásárolnak esernyıt. Vietnamiak 
általában ıszinték és megbízhatóak. Hasonló a kultúra, könnyen lehet 
kommunikálni és együttmőködni.” 

Üzleti kapcsolatok jellemzıen a kapcsolathálón keresztül szervezıdnek; rokonok, 
ismerısök és azok ismerısei között alakulnak ki. Szervezıdésükben nagy szerepe 
van a személyes ajánlásnak, Simon Adrienn elmondása nyomán a protokoll szerint 
az a legelınyösebb, ha két leendı üzletfelet egy közös barát mutat be; elsı 
találkozásuk alkalmával az üzletrıl sosem esik szó.  

„Természetesen vannak üzleti kapcsolataim, legtöbbjük az ismerıseimnek az 
ismerısei. Olyan személyek, akikben az ismerıseim is megbíznak.” 

„A vietnami, mongol ügyfelekkel piacon ismerkedtem meg, minden héten 
jönnek, és akkor így ismerkedtünk meg. Nem ritkán barát ajánlásával 
mutatkoznak be.” 

Mindemellett a kolóniák anyanyelvi lapjaiban is hirdetik magukat vállalkozások. 
Ötletes keveredése a formális és informális csatornáknak a Live Hungary magazin 
stratégiája:  

„A lapban a hirdetések mellé oda szoktuk írni, hogy »a szerkesztıség ajánlata«. 
Ezekben az esetekben megvan a személyes ismeret, a garancia, s ezek felé a 
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cégek felé a szerkesztıség vállalja, hogy segít a kínaiak számára a 
kommunikációban az adott cég felé.” 

A kolóniák közötti rivalizálásáról nem hallottunk a kutatás során. Interjúalanyaink 
általában elmondták, hogy a két csoport más termékekkel kereskedik, illetve hogy 
más helyet foglalnak el a munkamegosztásban.  

 
Kapcsolatok magyar vállalkozásokkal 

Magyar vállalkozásokkal mindkét kolónia kapcsolatban áll, általában magyar 
viszonteladóknak szállítanak különbözı termékeket, nem egy interjúalanyunk 
mesélte el, hogy magyar tulajdonú boltok vagy akár boltláncok számára is 
értékesítenek árut. Az üzleti kapcsolat ilyen esetekben majdnem mindig formális, és 
az európai irányhoz áll közelebb: szerzıdést kötnek, vásárlás elıtt mintát küldenek, 
és így tovább.  

A rivalizálás köztük sem jellemzı, hiszen a kelet-ázsiaiak jellemzıen az eladói, 
a magyarok pedig a vevıi oldalon szerepelnek. A magyar és kelet-ázsiai csoportok 
versenytársként elsısorban a kiskereskedelem terén találkoznak egymással. A 
magyar kiskereskedıknek, elsısorban a fıvároson kívül jelenthetnek komoly 
konkurenciát a kelet-ázsiaiak. A kelet-ázsiai vállalkozók számára az igazi 
konkurenciát viszont az olcsó áruházláncok jelentik, mivel a magyarok vásárlóereje 
növekedett az elmúlt húsz évben, ami a többségi társadalom vásárlási szokásainak 
változását eredményezte, ennek megfelelıen a piacokon például egyre kevesebben 
vásárolnak. 

 
Kapcsolatok európai vállalkozásokkal 

A magyarországi kolóniák aranykora a kilencvenes évek elsı felében volt. Abban az 
idıszakban Magyarország regionális elosztóközpontként mőködött, számos román, 
szlovák, ukrán, lengyel, bolgár és volt jugoszláv viszonteladó szerezte be 
árukészletét a budapesti piacokon; Nyugat-Európa felé ugyanakkor soha nem volt 
jelentıs kapcsolat. Mára regionális jelentıségükbıl is veszítettek a kolóniák – 
részben épp azért, mert a környezı országokban is megjelentek a kínai és vietnami 
kereskedık.  

Ezzel együtt több interjúalanyunk – elsısorban a piacokon dolgozók – 
számoltak be kelet-európai üzletfelekrıl, ennek megfelelıen a piacon mőködı 
vállalkozók alapszinten jellemzıen ismerik a kelet-európai nyelveket, legalábbis a 
számokat, méreteket és az üzlet megkötéséhez szükséges alapvetı kifejezéseket.  

„Az tapasztalatom, hogy a piac nyelvén könnyő üzletelni, mind a kínaiakkal, 
törökkel, lengyelekkel, vietnamiakkal.” 

„Anyukám, amikor a piacon dolgozott, gyorsan megtanulta számokat, méreteket 
és alapvetı kifejezéseket szlovákul, románul, ukránul.”  
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7.5 A kolóniák gazdaságát befolyásoló külsı hatások 

A kutatás során megvizsgáltuk, hogy milyen hatással voltak (vannak) a kolóniák 
üzleti életére a makrokörnyezetben végbemenı változások. A politikai témákat 
mellızve Magyarország európai uniós integrációs folyamata43, illetve a jelenlegi 
gazdasági válság hatásairól kérdeztük meg a kínai és vietnami vállalkozókat.  

A két csoport között nem találtunk érdemi különbséget a hatások megélésében, 
észlelésében; ilyesmi elsısorban a kisebb és tıkeerısebb vállalkozások, illetve a 
külkereskedelemben közvetlenül és közvetve érintettek között akadt csupán.  

 

Európai uniós integrációs folyamat 

Az európai uniós csatlakozással kapcsolatban inkább azok a kisebb tıkével 
rendelkezı vállalkozók képviseltek semleges véleményt, akik külkereskedelmi 
tevékenységet nem folytatnak.  

„Igazság szerint én nem érzékelek nagy változást a csatlakozás óta, régebben 
is hasonló volt a helyzet.”  

„Én egy kiskereskedı vagyok, nincs nagy hatással rám az ilyen jellegő 
változás.” 

A semlegesek csoportjába tartozók közül azonban többen elmondták, hogy ha 
vállalkozásukat nem is érintette az integrációs folyamat, magánéletükben 
mindenképp könnyebbséget jelent, hiszen szabadan mozoghatnak Európában.  

„A vállalkozásra nem volt semmilyen hatással az EU csatlakozás, mint 
magánszemélyre annál inkább, hiszen így ki-be utazhatok Európán belül, és 
látogathatom az ismerıseimet, barátaimat Lengyelországban és 
Csehországban, akik az ottani piacokon dolgoznak… vagy ha úgy tartja 
kedvem, elmehetek akár nyaralni is.” 

„Csak annyi a változás, hogy a ki-be utazás az Unión belül egyszerőbbé vált, de 
ezen kívül még nem látom, hogy más nagyon megváltozott volna.” 

A nagyobb tıkével bíró vállalkozók az elıbbiekhez kapcsolódóan elmondták, hogy a 
szabadabb mozgás új üzleti lehetıségeket teremtett azáltal, hogy nagyobb 
fogyasztói piacok elérését tette lehetıvé. A szabadabb mozgás továbbá megkönnyíti 
a más országokban élı kínaiakkal/vietnamiakkal való együttmőködést, így „új üzletek 
köttethetnek”. Többen elmondták, hogy az új piacok és üzleti kapcsolatok csak a 
lehetıséget teremtik meg, az egyéni ambíció és az erıforrások határozzák meg, ki 
tud ezekkel élni.  

„Jó hatással van a kereskedelemre, mert aki bıvíteni akarja a piacát, annak 
több lehetıséget ad. Meg ott [külföldön] magasabb a fogyasztók száma, ezért 
jobb lehetıséget ad a kereskedıknek.” 

                                            
43 A schengeni csatlakozást is beleértve. 
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„Lehet, hogy jobb nem lesz semmivel, mindenesetre több lehetıségünk lesz.” 

A külkereskedelemben közvetlenül érintett vállalkozók közül többen kiemelték, hogy 
az integrációs folyamat eredményeképpen a magyarországinál kedvezıbb 
vámeljárási alternatívához jutottak – nem a magas vámköltségekkel jellemezhetı 
Magyarországon vámolják el importtermékeiket, hanem például Hamburgban.  

„Határozottan jól jött a nemzetközi kapcsolatoknak, mert akár Hamburgban is le 
lehetett vámolni valamit. Csökkentek is ezek a költségek. Jobb kondíciók 
adódtak a vámokkal kapcsolatban.” 

„Magyarországon iszonyatosan drágák az elvámolási költségek, míg a 
környezı országokban sokkal alacsonyabbak ezek a költségek. Úgy gondolom, 
ez nem segíti elı az ország gazdaságát, hiszen egyre inkább nem itt fogják 
elvámolni az árut, és az állam is kevesebb bevételhez jut, mivel nem enged a 
mostani vámdíjszabásából.” 

Az integrációs folyamat hátrányait kiemelık leginkább a szigorodó szabályozásokat 
említették. Többen kifogásolták a szigorodó minıségi elıírásokat és a nem-
schengeni országokkal való kereskedés megnehezülését.  

„A csatlakozás erısen érinti az itt élı ázsiai kisebbséget, mert nagy részük a 
piacokra támaszkodik, […] és mivel a Magyarországon lévı piacok csekély 
része felel csak meg a követelményeknek, nagy részüket elıbb-utóbb 
bezáratják, megfosztva az itt élı kínaiakat és vietnamiakat az egyetlen 
pénzkereseti lehetıségüktıl.” 

„A legnagyobb gond szerintem az, hogy szigorították az ukrán határt. Mikor 
még árut szállítottam, mindig figyeltem a piacon álló kocsiszámokat, régen tele 
voltak külföldi, nagy teherautókkal, de most alig vannak. És ezzel sok kínai 
kereskedı hagyta el Magyarországot, és kimentek más országokba.” 

 

A gazdasági válság 

A gazdasági válság kapcsán az összes megkérdezett kereskedı aggodalmának 
adott hangot, elmondva, a válság hatásai kisebb-nagyobb mértékben érezhetıek 
bevételeiken és lehetıségeik csökkenésén.  

„A mostani kereskedelmi viszonyok teljesen visszavetették a bevételemet.” 

„Ilyenkor nem lehet terjeszkedni.” 

A megkérdezett vállalkozások mindegyike érzékeli a fogyasztás visszaesését. A 
tartós fogyasztási cikkek kiskereskedelmével foglalkozótól a vendéglısig mindenki 
jelezte, hogy kisebb lett a forgalma, csökkenek bevételei.  

„Egyre kisebb a kereslet. Úgy veszem észre, az emberek kezdenek lemondani 
az olyan luxuscikkekrıl, mint például a házimozi-rendszer – amit én is árusítok.”  
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„Visszaesett a bevétel. Az emberek lemondtak egyes élvezeti cikkekrıl, mint 
például a szeszesital és a dohányáru.” 

“Amikor elkezdtem a vendéglátást, arra gondoltam, az emberek akármilyen 
szegények is, ételre fognak költeni. Most azonban azt veszem észre, hogy az 
emberek az ételen is spórolnak.” 

A kolóniák gazdasági tevékenysége az importon alapszik, a forint gyengülése így 
nem várt kihívásokkal szembesíti a kínai, vietnami vállalkozásokat. A 
külkereskedelemben közvetlenül érintettek mindegyike elmondta, hogy a forint 
gyengülése és kiszámíthatatlan ingadozása révén jelentıs kár éri ıket.  

„Szektorális probléma, hogy a konfekcióipar termékei gyakorlatilag romló áruk, 
azaz hogy ha valamit az adott szezonban nem sikerül eladni, akkor az már a 
következı évben nem lesz divatos. Ezt az súlyosbítja, hogy gyakorlatilag két 
szezonnal elıre rendelnek, azaz most az idei téli rendeléseket kell intézni. A 
most futó termékeiket még 160 forintos dollárár mellett szerezték be.” 

„A Kínából érkezı árukat dollárban vagy euróban fizeti, és a [forint-] gyengülés 
miatt egyre többet kell belıle Kínába küldeni.” 

„A beszerzési áraink 65 százalékkal növekedtek, amely mellett gyakorlatilag 
nem termelünk profitot, ugyanis a hazai áraikat nem lehet emelni.” 

A válságra a kolóniák vállalkozói a magyar vállalkozásokhoz hasonló válaszokat 
adnak: elhalasztják beruházásaikat, csökkentik a költségeket és volumeneket, 
továbbá alkalmazottakat bocsátanak el. A nagyobb tıkével és kiterjedt 
érdekeltségekkel bíró vállalkozások racionalizálnak, vállalkozásaikat átszervezik és 
megpróbálják minimalizálni veszteségeiket.  

„A pénzügyi válságot már én is megéreztem. Nem egy óriás vállalat az enyém, 
ezért kénytelen vagyok csökkenteni a kiadásainkat. Elsısorban alkalmazottak 
elbocsátásával.” 

„A válság miatt vissza kell szorítanom a céges költségeket. Gondolkodom a 
létszámcsökkentésen is, de ezt csak akkor fogom megtenni, ha tényleg 
szükség lesz rá. Eddig csak azzal csökkentettem a költségeimet, hogy 
kevesebb árut hoztam be.” 

„[A jövıben] nem a terjeszkedés fogja meghatározni a mindennapokat, és így 
lesz idı a belsı struktúra átgondolására, racionalizálására, hatékonyabbá 
tételére. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a terjeszkedéssel teljesen nem lehet 
leállni, keresni kell az új lehetıségeket, csak sokkal óvatosabbnak kell lenni. 
Egyrészt fontos a termékpaletta bıvítése, másrészt pedig új piacok szerzése, a 
márka továbbépítése. A válságot ugyanúgy lehetıségnek kell tekinteni!” 

A kínai és vietnami kolónia vállalkozóinak a hagyományos válságkezelı technikákon 
felül további három lehetıség is rendelkezésére áll: a bizalom mint erıforrás 
mobilizálása, az átalakulás és a kivonulás.  

A korábbiakban már kifejtettük, hogy az ázsiai üzleti kultúrában a bizalom 
rendkívül jelentıs szereppel bír, így újfent fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy míg 
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az üzleti életben, kultúrától függetlenül, kulcsszerepe van a bizalomnak, az ázsiaiak 
esetében ennél némivel többrıl van szó. A bizalom, mint erıforrás jelentısége a 
válságkezelı, veszteségminimalizáló technikák között is jelentıséget nyerhet. 
Többen említették, hogy kínai partnereikkel újratárgyalják a beszerzési árakat, a 
fennálló üzleti bizalomra hivatkozva fizetési haladékot vagy árcsökkenést kérnek. 

„A válság hatásának csökkentése érdekében most járt kint Kínában az 
édesapám, aki a régebbi partnereiket kereste fel, és kért tılük fizetési 
haladékot. Ebbe a partnerek belementek, egyrészt mert régi, megbízható üzleti 
partnernek tekintik ıket, akiket nem szeretnének elveszteni, másrészt mert a 
kínai cégek számára is rendkívül fontos, hogy megtartsák megrendeléseiket. A 
válság óta a kínai export 30 százalékkal csökkent. Szóval van lehetıség arra, 
hogy a válság negatív hatásait szétterítsék.” 

„Jelenleg kénytelen vagyok olcsóbb áruforrás után nézni, illetve a kinti 
gyártókkal az árakkal kapcsolatban tárgyalni.” 

A kivonulás is szóba jöhet, mint a válságra adható lehetséges válasz - a kutatás 
tapasztalatai szerint elmondható azonban, hogy a gazdasági környezet romlása miatt 
nem várható a kolóniák kiürülése. A vállalkozók elkönyvelik a veszteséget, 
beletörıdnek profitjuk csökkenésébe és egyelıre kivárnak, bízva abban, hogy egy 
éven belül konszolidálódni fog a helyzet.  

„Szeretnénk fennmaradni még legalább egy-két évig, de ha a válság miatt nem 
sikerül, akkor hamarabb fogjuk felszámolni a vállalkozást.” 

„Remélem, hogy túlélem ezt az idıszakot, mert ha nem, akkor pakolhatok is 
haza, Vietnamba.” 

További lehetıség a vállalkozók számára a tevékenységváltoztatás. Ahogyan azt a 
korábbiakban már bemutattuk, a kilencvenes évek végén, a piac beszőkülésekor is 
sokan váltottak tevékenységi kört – a válságban ez szintén adekvát válasz lenne a 
migráns vállalkozóktól.  

„Ha tovább rosszabbodik a helyzet, akkor megpróbálok vállalkozást váltani, 
például egy büfét vagy ajándékboltot nyitni.”  

„Ha továbbra is így mennek a [üzleti] dolgok, kénytelen leszek újragondolni a 
vállalkozást. […] Elképzelhetı, hogy egy olyan tevékenységbe kezdek, amiben 
kisebb a rizikó.”  
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7.6 Migráns vállalkozók és hivatalos szervek kapcsolata 

A kolóniák vállalkozói természetesen több hivatalos szervezettel kerültek már 
kapcsolatba. A Cégbíróságot, az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatalt, a 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt, valamint a helyi önkormányzatokat szinte 
az összes megkérdezett; az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot 
inkább a vendéglátósok, a Vám- és Pénzügyırséget pedig inkább a 
külkereskedelemben közvetlenül érintettek említették.  

A migráns vállalkozók, ha nem beszélnek magyarul, általában fiatalabb 
családtagok, rokonok segítségét veszik igénybe a hatóságokkal való kommunikáció 
során, de az sem ritka, hogy az ilyen esetekre tolmácsot fogadnak. Nagyobb 
vállalkozók hivatalos ügyeik intézését erre szakosodott ügyvédi és könyvelıi cégekre 
bízzák, akik teljes körő szolgáltatást nyújtanak számukra a fenti területeken.  

 „A hivatalos ügyek intézésnél általában a rokonaim segítségét kérem, hiszen 
az egyikük nagyon jól beszél magyarul. Ha esetleg valami okból kifolyólag nem 
ér rá, akkor vietnami szakemberekhez fordulok, ilyen esetekben természetesen 
pénzért veszem igénybe a segítségüket.” 

„Mivel nem beszélek olyan jól magyarul, ezért a hivatalos ügyek intézését 
vietnami szolgáltatásokat végzı cégekre bízom. […] Megkönnyítik az életem és 
jóval egyszerőbb így, habár ez költségesebb megoldás.” 

„Ha hivatalos ügyeim vannak, akkor általában megkérem az ismerıseimet - akik 
jól tudnak magyarul –, hogy segítsenek és jöjjenek velem. Ha éppen nem 
találok senkit, aki ráérne és el tudna kísérni, akkor telefonon kérek segítséget. 
Legtöbbször nagyon türelmesek velem, de persze vannak goromba ügyintézık 
is.” 

Általánosságban elmondható, hogy a megszólaltatott migránsoknak nincsenek nagy 
sérelmei a magyar hatóságokkal kapcsolatban. Mindössze néhány megszólaltatott 
mesélt el olyan történetet, amikor származásuk miatt durván megkülönböztették 
volna ıket vagy direkt „utaztak volna rájuk”. Többen említették, hogy a kilencvenes 
évekhez képest nagyon sokat javult a helyzet. Finom kritikát azonban többen 
megfogalmaztak; legtöbben a megkülönböztetést és a hivatali ügymenet lassúságát 
emelték ki.   

„Nem könnyő a magyar hatósági dolog. Én tartózkodási engedély 
hosszabbításában nagyon sokat szenvedtem. Lassú és bonyolult folyamat. 
Most viszont sokkal egyszerőbb és világosabb. Azt kell mondanom, hogy a 
magyar hatóságok hatékonysága sokkal javult az elmúlt években.” 

 „Az ügyintézés itt nagyon bürokratikus, nagyon szabályorientált, lépésrıl 
lépésre haladó, hosszadalmas.” 

„Úgy segíthetnének a hatóságok, hogy lerövidítik a hivatalos ügyek átfutási 
idejét. Például ha vállalkozói papírt kérek, akkor egy hónapig kell várnom, ami 
nagyon sok idı. Egy hónapnyi várakozási idı sok pénzbeli költséggel jár, és 
csak késıbb tudom elkezdeni a vállalkozást.” 
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Többen elmondták, hogy a hatóságoknak nem szabadna elıítéletesen viselkedniük – 
vagy legalább nem szabadna kimutatniuk elıítéleteiket. Többen tapasztalták, hogy 
hivatalos ügyek intézésekor nem egyenlıként kezelték.  

„Elvárnám a magyar hivataloktól, hogy legyenek kevésbé elıítéletesek. Néha 
leplezhetnék a származásom miatt kimutatott érzelmeiket. Alkalmazhatnának 
tolmácsokat a hatóságoknál, és a követelményeket is sokkal elérhetıbbé 
kellene, hogy tegyék.” 

„Szerintem Magyarország lassan nyit a külföldiek felé, nem fejlıdik gyorsan 
ilyen téren.”   

„Jó lenne, ha nem úgy kezelnének minket, mint külföldieket, hanem egyenlıség 
lenne, az lenne jó, ha minket is úgy kezelnének, mint a magyarokat.” 

 



A Távol-Keletrıl Magyarországra érkezı állampolgárok… 

68 / 89 

8. Foglalkoztatás az enklávéban 

A korábbiakban már megállapítottuk, hogy a nem vállalkozó migránsok jellemzıen az 
enklávéban vállalnak munkát. A családi vállalkozásokról már korábban esett szó, így 
a következıkben a nem családi alkalmazás jellegzetességeit mutatjuk be.  

 

8.1 A foglalkoztatás jellemzıi 

Általános tapasztalat, hogy az alkalmazottak leggyakrabban informális csatornákon 
keresztül tesznek szert munkára, nem ritka a távolabbi rokonok, barátok, ismerısök 
foglakoztatása.  

„Általában szívesebben alkalmazunk rokonokat, mert megbízhatunk bennük. 
Természetesen ennek is megvannak a hátulütıi, mert máshogy bánnak az 
emberek az idegenekkel és máshogy a rokonokkal. Sokszor nem tudnak 
tárgyilagosak maradni, elnézıbbek velük, nem nagyon rúgják ki a rokon 
alkalmazottakat. A pénzügyeket bizalmi alapon intézik, nincs szerzıdés, csak 
szóban megállapodnak.” 

Az enklávé foglalkoztatottai elég gyakran váltanak állást – ennek okai megegyeznek 
a többségi társadaloméival. Az enklávén belül nem jellemzı munkaszerzıdések 
kötése, munkaköri leírások megfogalmazása; a megegyezés szóban történik. 
Hasonló sajátosságként több interjúalanyunk is napidíjban, nem havi keresetben 
határozta meg fizetését az interjúk során. 

Az álláshirdetés-elemzés rámutatott arra, hogy a kínai kolónián belül – ahogyan 
a többségi társadalom által mőködtetett mikrovállalkozások körében is – nem ritkák a 
multifunkcionális munkakörök. A feldolgozott álláshirdetések 20 százalékában nem 
egy pozícióra, hanem egyszerre többre kerestek jelölteket a hirdetık. Tipikus 
párosítások voltak a szakács – bolti eladó, a szakács – sofır vagy a bolti eladó – 
babysitter.  

„Itt [a ruhakereskedésben] kvázi mindenes volt, mivel egy kínai cégnél 
nincsenek élesen elválasztva a feladatkörök, mindenki csinál mindent, amit 
csak tud. Volt, hogy felmosott, árut töltött fel, tolmácsolt, raktárat pakolt, 
mindent.” 

„Nálunk mindenki mindent csinált, pontosabban azt csinálják, amire éppen 
szükség van.” 

Érdekes módon a kínai nyelven megjelenı álláshirdetések – a többségi társadalom 
gyakorlatától eltérıen – feldolgozott mintánk 17 százalékában fogalmazták meg a 
preferált jelölt nemét, öt százalékában pedig korát. Bolti eladónak vagy babysitternek 
szívesebben fogadnak nıket, sofırnek vagy raktárosnak pedig férfiakat – mindebbıl 
arra következtetünk, hogy a kínai kolónián belül még mindig jelentıs szerepe van a 
tradicionális nemi szerepek szerinti foglalkoztatásnak.  



A Távol-Keletrıl Magyarországra érkezı állampolgárok… 

69 / 89 

Az álláshirdetés-elemzés körvonalazta, hogy a kínai enklávé gazdaságon belül 
milyen feltételeket várnak el a jelöltektıl. A tapasztalat – a többségi társadalom 
számára szóló hirdetésekkel összhangban – az enklávé munkaerıpiacán is 
hangsúlyosan jelentkezik elvárásként, különbségként ugyanakkor el lehet mondani, 
hogy a kínai nyelvő álláshirdetések nem határozzák meg pontosan az elvárt 
tapasztalat idıtartamát.  Mindenképpen sajátosságnak tekinthetı, hogy a 
tartózkodási engedély vagy a magyar nyelvtudás elınyt jelenthet egy pozíció 
megpályázásakor. A feldolgozott álláshirdetések harmada deklarálta, hogy csak 
letelepedési engedéllyel rendelkezık jelentkezzenek, illetve hogy az engedély 
megléte elınyt jelent a pályázásnál. Minden tízedik hirdetésben fogalmazódott meg a 
magyar nyelvtudás igénye. További érdekességnek tekinthetı, hogy több 
álláshirdetés is foglalkozott a szállás témakörével – voltak, amelyek rögzítették, hogy 
nem tudnak szállást biztosítani, de olyanok is elıfordultak, ahol felajánlották ennek 
lehetıségét.  

A kutatás során megkértük a vállalkozókat, hogy mondják el véleményüket a 
magyar alkalmazottak teljesítményérıl. Elsıdleges célunk nem az elégedettség 
felmérése, sokkal inkább az enklávé gazdaságokban a munkavállalók felé támasztott 
igények, követelmények megértése volt.  Másképpen fogalmazva a magyar 
alkalmazottak és a migránsok összevetése, illetve az így megfogalmazott kritika 
lehetıséget teremtett számunkra, hogy feltérképezzük az enklávé vállalkozóinak 
elvárásait.  

A kutatás során többen elmondták, hogy a magyar alkalmazottaknak más a 
munkához való hozzáállása, mint a kínaiaké, vietnamiaké. Többen kritizálták, hogy a 
magyar alkalmazottak elvégzik ugyan szők értelemben vett munkájukat, de a konkrét 
utasítások végrehajtásán kívül mást nem várhatnak el tılük. Nincsenek ötleteik, nem 
lelkesek, nem érdekli ıket a munka, egyszóval nem érzik magukénak is a 
vállalkozást. A megkérdezettek elmondták, hogy az alkalmazott bérezése és jövıje 
függ a vállalkozás sikerességétıl is, így elvárható lenne a magyar alkalmazottaktól, 
hogy több energiát mozgósítsanak munkájukban. Ennek alapján feltételezhetjük, 
hogy az ázsiai foglalkoztatottak inkább magukénak érzik a vállalkozást és nagyobb 
odaadással viseltetnek munkájuk felé.  

„A magyar alkalmazottak felelısségteljesen végzik a munkájukat, jó munkaerık, 
azonban nem önállóak, nem ötletgazdagok, mindig meg kell nekik mondani, 
hogy mikor mit csináljanak. Elvégzik a munkájukat és ennyi, nem érzik 
sajátjuknak a vállalkozást, ez a legfıbb baj.” 

„Nem lelkesek [a magyarok], nem adnak bele a munkájukba mindent, csak az 
idıt számolják és a pénzt, nem érzem, hogy érdekelné ıket a bolt, nem adják 
bele szívüket-lelkőket.” 

„A magyarokban nincsen meg a munkaszellem, […] nem figyelhetı meg 
bennük az üzlet bevételének emelésére való törekvés, holott nekik sem lenne 
ez úgymond rossz.” 

„Miért nincs olyan, aki büszke arra, hogy ı bolti alkalmazott? Magyarországon 
szerintem ez az a réteg hiányzik. Nem értik, hogy itt ugyanúgy rendesen kell 
dolgozni, mint egy multiban. Pedig miért nem lehet azt büszkén mondani, hogy 
én felelısséggel tartozom azért, hogy eladom, ami a boltban van?!” 
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Ehhez kapcsolódik, hogy a magyar alkalmazottak számára a munkavégzés a 
munkaidı végéig tart – a megszólalók elmondása szerint a legritkább esetben fordul 
elı, hogy a megállapodott munkaidın felül az alkalmazott továbbdolgozik. Eszerint 
az ázsiai alkalmazottak számára természetes a rugalmas munkaidı, természetesnek 
tartják a túlórát. A magyar alkalmazottakkal kapcsolatos észrevételekbıl és 
kritikákból arra is következtethetünk, hogy az ázsiai munkavállalók körében 
rugalmasabb a szabadság és a betegszabadság kérdésköre is. 

„A magyarok számára a pontos munkaidı nagyon fontos. Pontosan akkor 
mennek haza, mikor már vége a munkaidınek, habár még maradt pár feladatuk 
számukra. A vietnamiakkal e téren különböznek, hogy ha fontos feladat van 
még háta, akkor számukra nem baj, ha picit túlóráznak.” 

„Nagy különbség a kínai és a magyar alkalmazott között, hogy a kínai elıbb 
befejezi a feladatát, a magyar pedig elmegy pontban ötkor, amint lejár a 
munkaideje.” 

„A magyar alkalmazottaknak magasak az igényeik, például igényik a 
szabadságot, munkaidı pontos betartását.” 

Mindebben látnunk kell a tradicionális családi vállalkozás továbbéltetésének igényét, 
azaz hogy a munkahely ne csak munkahelyként, hanem közösségként is 
funkcionáljon. Simon Adrienn szavaival: „Miután a hagyományos család felbomlott, a 
vállalkozások átvették annak szerepét, felelısségét. Ha tehát valaki bekerül egy 
ázsiai vállalkozásba, akkor azt látja, hogy a vállalaton belül az emberek törıdnek 
egymással. […] Itt nem a kommunista szellemrıl van szó, hiszen már a 
konfucianizmusban is megfogalmazódott a kölcsönös törıdés, a kölcsönös figyelem, 
a kölcsönös felelısségvállalás fontossága, aminek a modern kori, vállalkozáson 
belüli megnyilvánulását figyelhetjük meg.”  Az ázsiai munkakultúrán belül adott, hogy 
a munkatársak a konkrét munkavégzésen felül is idıt töltenek el együtt, a közös – 
munkán kívüli – élmények jobban összekovácsolják az embereket, erısítik a 
közösséget, ezáltal nagyobb teljesítményre is ösztönzi ıket. Az elvárt magas fokú 
elkötelezıdés – folytatja Simon Adrienn – nem egyoldalú. Ha kialakul a bizalom, 
akkor az alkalmazott a család külsı köreibe kerül, és számíthat munkaadójára az 
élet legkülönbözıbb területein is.  
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8.2 Alkalmazotti jövıképek 

Castells44 alapján elmondható, hogy az enklávé gazdaságban a kínai alkalmazottól 
nem is várják el a hosszú távú elkötelezıdést, hiszen a foglalkoztatók tisztában 
vannak azzal, hogy alkalmazottaik célja szintén saját vállalkozás elindítása és 
mőködtetése, azaz egy egykori alkalmazott jövıbeli potenciális riválist is jelent. A 
kutatás során elkészített interjúk is ezt támasztják alá, közel az összes 
alkalmazottként dolgozó interjúalanyunk elmondta, szeretne saját vállalkozást, sıt, 
többen konkrét terveikrıl is beszámoltak.  

„Gyakran gondolkodtam azon, hogy nyitok egy saját üzletet, csak ehhez több 
pénz kell. Remélem, hogy 25 éves koromra már saját vállalkozásom lesz 
Magyarországon. Azt még nem tudom pontosan, hogy milyen területen fogok 
foglalkozni, de valószínőleg parfümökkel fogok foglalkozni.”  

„Persze, hogy gondolkoztam saját üzletet beindításán. Körülbelül egy év múlva, 
Kínában, szeretném már csinálni az üzletet. Azért szeretnék Kínában 
vállalkozni, mert Kínában több a lehetıségem, ráadásul több rokon és ismerıs 
is ott van, akik támogatnának. […] Talán a barátaimmal együtt fogjuk beindítani 
az üzletet. De addig is pénzt győjtünk. Az is lehet, hogy a szüleimtıl kérek 
kölcsönt, az apukám Kínában dolgozik, rendırtiszt, az anyukám pedig 
kereskedı Bosznia-Hercegovinában.”  

„Szeretnék saját üzletet beindítani, még az idén. Saját büfét szeretnék. 
Keresem a helyet jelenleg, jó lenne valahol a belvárosban. […] Feleségem 
nemrég jött Magyarországra; én lennék a szakács, feleségem pedig a 
kiszolgáló lenne. Rokonaimtól fogok pénzt kölcsönözni, […] kamat nélkül, havi 
törlesztéssel.” 

„Ha csak alkalmazottként dolgozik az ember, akkor mindig csak azon a szinten 
tud maradni, muszáj egyszer továbblépni.” 

A vállalkozás beindításához természetesen pénz és kapcsolatok kellenek. Többen 
elmondták, hogy nem egyedül, hanem barátokkal vagy rokonokkal közösen indítanák 
be a vállalkozást – több résztvevı több kapcsolatot és nagyobb alaptıkét jelent.  

„A vállalat beindításához egyrészt több pénzre van szüksége, fıleg ha 
parfümökrıl van szó. Emellett a helyszín is nagyon fontos szerepet játszik. 
Véleménye szerint kezdetben egyedül biztosan nem bírná, ezért ha van rá 
lehetıség, akkor partnerekkel tervezi a vállalat beindítását.”  

„Remélem, hogy mikor saját vállalkozásba kezdek, kapok majd támogatást 
rokonaimtól, családomtól.”  

„Társaimmal közösen nyitnánk a leendı vállalatunkat.” 

Interjúalanyaink elmondták, természetesen gondolkoztak már azon, hogy magyar 
munkaadójuk legyen. A megfelelı nyelvtudás hiánya és a diszkriminációtól való 
félelem, az észlelt vagy vélt kulturális különbségek azonban sokukat eltántorít ettıl – 
                                            
44 Castells 2005 
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többen megjegyezték azt is, hogy fizetés tekintetében akár visszalépést is 
jelenthetne a magyar munkaadó. Voltak olyan interjúalanyaink, akik próbálkoztak 
már az enklávén kívül való elhelyezkedéssel, sikertelenül.  

 

8.3 „Áthozás” és „kireptetés” 

A kelet-ázsiai vállalkozások egyik jellegzetes toborzási módszere, hogy rokonokat, 
földieket hívnak át dolgozni – persze emellett az is elıfordul, hogy hirdetnek; esetleg 
közvetítıkön keresztül az anyaországból hoznak valamilyen speciális szaktudást 
igénylı munkakörbe alkalmazottat.  

A rokonok, földiek meghívását és alkalmazását nevezzük áthozásnak, ami 
tipikus megnyilvánulása a hálózatokon belül tapasztalt kölcsönös szívességtételnek. 
Elıfordulhat, hogy földiek támogatják a migránst vállalkozása beindításában, majd 
késıbb pedig a migráns támogatja a földieket; akár pénzbeli segítéséggel, akár 
azzal, hogy áthozza Magyarországra, és saját vállalkozásában munkát ad neki.  

Az áthozott rokon vagy földi a családi vállalkozásban kezd el dolgozni. 
Megismeri a helyi viszonyokat, ismeretségekre tesz szert, elsajátítja alapfokon a 
magyar nyelvet – lényegében átesik egy szocializációs folyamaton. Mindeközben a 
család biztosítja számára a munkát és a szállást, valamint segít hivatalos ügyeit is 
elrendezni. Egy idı elteltével, amikor mindenki „úgy érzi, hogy felkészült”, segítenek 
saját vállalkozásának beindításában – összehozzák emberekkel, pénzt vagy árut kap 
kölcsönbe. Ezt a szakaszt nevezzük kireptetésnek. 

„[A földiek] a családi vállalkozásukban dolgoztak, mivel nekik meg kellett 
szokniuk az itteni életét, az európai szokásokat, meg kell tanulniuk magyarul, 
ha ezek megvoltak, belefogtak a saját vállalkozásukba, most is külön 
vállalkoznak.” 

„A bátyjához hasonlóan, amikor már jól ment nekik az üzletük, azon törték a 
fejüket, hogy hogyan segíthetnének a Vietnamban élı rokonoknak. Azóta a férj 
családjából három embert, testvért hozták át, a feleség családjából egy testvért 
hozták át, aki csak néhány hónapja él Magyarországon. Amikor áthozták ıket, 
nem az volt a céljuk, hogy jobb legyen a vállalkozásuk, hanem csupán szeretet 
és a segíteni akarás vezérelte ıket erre a döntésre. Minden testvérük az elsı 
hat hónapban náluk segédkezik, megtanítják ıket vállalkozni és egy kicsit 
magyarul. A hat hónap után adnak nekik egy kis tıkét a saját vállalkozás 
beindításához, például vesznek nekik egy boltot, az árukat meg tılük kapják 
meg. Az elsı testvérük négy év után ment haza Vietnamba, egy eléggé nagy 
tıkével, amivel kint tudott földet, házat venni. Kölcsön esetében nem határoztak 
meg konkrét idıpontot, hogy mikor fizessék vissza, hanem rájuk bízták, hogy 
mikor tudják visszaadni.” 

„Távoli rokona ajánlott neki munkát az étteremben, megbeszélték a feltételeket, 
mielıtt idejött volna, majd itt kötöttek munkaszerzıdést is. Kevés viszonylag a 
fizetés, de a szállást és az étkezést biztosítja. Határozatlan idıre [szól az 
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munkaajánlat], de háromévi munkaviszony után választhatja, hogy marad vagy 
megy.” 

 „Kezdetben a nagynénémnek dolgoztam, majd az idı elteltével megszereztem 
a bizalmát. A késıbbiekben a nagynéni óriási segítséget jelentett abban, hogy 
önálló vállalkozásba kezdjek. A vállalkozáshoz a tıkét is tıle kaptam, ezen kívül 
a standot is ı biztosította számomra. Ezeket a dolgokat mind bizalmi alapon 
kaptam, sıt [a nagynéni] bemutatta a törzsvásárlóit is, megmondta, hogy 
honnan szerezzek be árut, egyszóval mindenben segített.” 

Az áthozás és kireptetés alapja a tradicionális kultúrából fakadó kölcsönös 
felelısségvállalás. A szívességtétel gyakorlása gazdaságilag is racionális, hiszen az 
áthozó megbízható és olcsó munkaerıre tesz szert – a kezdeti idıszakban ezért 
általában szállás és étel jár, fizetés csak nagy ritkán. Az áthozott pedig késıbb 
lehetıséget kap, hogy szülıföldjétıl távol saját vállalkozásba kezdhessen. A 
gazdasági racionalitás persze csak másodlagos szempont az áthozások esetében. 

8.4 Magyar foglalkoztatottak 

A kolóniák gazdaságának nemcsak a migránsok, hanem a többiségi társadalom 
foglalkoztatásában is szerepe van. A migránsokkal foglalkozó szakirodalom és a 
felvett interjúk egyaránt arról tanúskodnak, hogy a távol-keleti vállalkozások 
alkalmaznak magyar állampolgárokat is. A magyar alkalmazottak konkrét 
munkájukon felül fontos funkciót láthatnak el a vállalkozásokban, magyar 
nyelvtudásuk, illetve a mindennapi kultúra, intézmények és ügymenetek ismerete a 
hivatalos ügyek vagy akár a mindennapos tennivalókban betöltött szerepük révén 
értékessé teheti ıket munkáltatóik számára.  A legtöbb kínai, vietnami vállalkozónak 
tehát – elégedettségüktıl függetlenül – szüksége van magyar alkalmazottakra is.  

„Azért alkalmazok magyarokat, mert jól tudnak beszelni a vevıkkel.” 

„Azért alkalmazom ıket [magyarokat], mert ık tudnak helyettem intézkedni a 
hivatalos ügyekben is. Így nincs szükség tolmácsra.” 

„Azért elınyös magyarokat alkalmazni, mert magyar az anyanyelvük, ismerik a 
magyarok szokásait. A siker eléréséhez pedig feltétlenül szükségünk van egy 
magyar kollégára.” 

Simon Adrienn elmondta, az ázsiai munkaadók szívesebben foglalkoztatnak idısebb 
munkaerıt, akikhez közelebb áll a tradicionális ázsiai munkakultúra. „Az idısebbek 
az elızı rendszerben szocializálódtak és sokkal hálásabbnak, hőségesebbnek 
tartják ıket […], emellett [az idısebb munkavállalók] jobban is igénylik a 
gondoskodást, a törıdést, kevésbé érzik magukat egyedül és kevésbé érzik magukat 
feleslegesnek.” Az idısebb generáció foglalkoztatásának különös jelentıséget ad, 
hogy csoportjuk egyébiránt hátrányos helyzetben van a többségi társadalom által 
mőködtetett munkaerıpiacon.  

Mindezen túl a kolóniák köré kiépült egy komprádoroknak nevezett csoport, akik 
megélhetése közvetlenül kapcsolódik a migránsok magyarországi jelenlétéhez. A 
vállalkozások gyakran szerzıdtetnek – általában kínaiul/vietnamiul beszélı – magyar 
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értelmiségieket, illetve kiszolgálására szakosodott jogi és gazdasági szakértıket – 
munkakörüket tekintve itt elsısorban általános ügyintézıkre, tolmácsokra, 
jogászokra és könyvelıkre gondolhatunk.  

A többségi társadalomba tartozók foglalkoztatásának mértékérıl nincsenek 
kvantitatív adataink, de jelentıségét semmiképpen nem szabad túlbecsülnünk. 
Egyfelıl az alkalmazók körében jelentıs a kis- és középvállalkozások aránya, 
másfelıl – ahogyan már korábban is említettük – ezen vállalkozások intenzíven 
veszik igénybe családi kapcsolataikat a vállalkozások mőködtetésében. 



A Távol-Keletrıl Magyarországra érkezı állampolgárok… 

75 / 89 

9. Következtetések - a kolóniák jövıje 

A kelet-ázsiai bevándorlók olyan közvetítı migránsok, akiket vállalkozásuk köt 
Magyarországhoz, beágyazottságuk a társadalomba alacsony szintő.  Kivándorlásuk 
elsıdleges célja egzisztenciájuk megalapozása, a Magyarországon való vállalkozás 
kitörési lehetıséget, vonzó alternatívát jelent(ett) sokuk számára. A LocalMultiDem 
felmérés szerint a megkérdezett kínaiak közel 70 százaléka munkalehetıség 
keresése, illetve vállalkozás beindítása céljából érkezett Magyarországra – a 
hazánkban élı vietnamiakról e tekintetben nem állnak rendelkezésre számadatok, de 
az interjús kutatás tapasztalatai alapján hasonló mondható el róluk is.  

Romló gazdasági környezet és kedvezıbb alternatívák megjelenése esetén a 
kelet-ázsiai vállalkozó kivonulhat. A kínai és vietnami üzleti modell egyik legfıbb 
elınye a rugalmasság – kedvezı lehetıség esetén a családi vállalkozások, melyeket 
sőrő és kiterjedt kapcsolatháló támogat, könnyedén mobilizálják erıforrásaikat és 
váltanak akár termékportfoliót, akár befogadó országot; egyszerőbben 
megfogalmazva a kínai és vietnami vállalkozók zöme addig marad, amíg megéri 
nekik.   

„Amikor idejöttem, akkor sem terveztem, hogy Magyarországon fogok maradni, 
most sem tervezem ezt. Minden attól függ, hogy mi lesz a jövıben, milyen 
lehetıségeim lesznek. Oda fogok menni, ahol úgy gondolom, hogy könnyebben 
tudok sikeresen vállalkozni. Ez lehet Vietnam, de lehet bármelyik másik ország 
is. Egyelıre nem tudom.” 

„El akarok költözni az országból, ha a pénzügyi helyzet továbbra sem javul.” 

„Ha a gazdasági helyzet, illetve a kereskedelem a jövıben nem fog változni 
Magyarországon, akkor szerintem nagyon sok vietnami, közöttük én is, el fog 
költözni. Hogy hová, nem tudom még.” 

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy nem mindenki gondolkodik így. Többen elmondták, 
hogy nagyon megszerették Magyarországot, és nem terveznek sem szülıhazájukba, 
sem máshova költözni.  

„Most már semmiképpen nem mennénk vissza Kínába. […] Ennek az 
országnak adtuk a legszebb éveinket.” 

„Nem gondolkozok azon, hogy hazatérjek Kínába – bár jellemzı, hogy a 
külföldön felnövı fiatalokat próbálják hazacsábítani. Azt sem gondolom, hogy 
más európai országban telepednék le, mivel az én igazi tıkém, hogy magyarul 
és kínaiul is tudok.” 

„Ez az ország már a szívemhez nıtt, nagyon nehéz lenne elmenni innen.” 

A kolónia jövıjének tehát legfontosabb mozgatója az, hogy Magyarország mennyire 
tud vonzó befektetési környezetet biztosítani számukra. A kilencvenes évek elejére 
jellemzı hiánygazdaság egy olyan piaci rést jelentett, ahol a kelet-ázsiai vállalkozók 
nagyon jól tudtak érvényesülni – manapság ilyenrıl már nem beszélhetünk. Az 
európai uniós integráció következtében számos szabályozás lett szigorúbb, a 
hagyományosan ázsiaiak által mőködtetett piacok vagy bezártak, vagy folyamatosan 
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veszítenek jelentıségükbıl; a környezı országokkal összehasonlítva hazánkban 
magasak az adó-, vám- és járulékterhek. Az interjús kutatás tapasztalatai szerint 
Magyarország jelenleg kevésbé számít vonzó befektetési célországnak, mint egy 
évtizede. 

„Szeretném, ha a magyar állam jobb lehetıségeket biztosítana a 
vállalkozóknak. […] Nagyon magasak az adók. […] Magyarországnak még fel 
kell zárkóznia a többi európai országhoz. Ehhez az szükséges, hogy a 
kormánynak nyitottnak kell lennie és megfelelı intézkedéseket kell 
véghezvinnie. A vállalkozók nagyobb támogatást kaphatnának.” 

„Viszont az adókat csökkenteném, mert nem lesz fizetıképes kereslet! Hasonló 
mértékő az adó, mint Svédországban, de ott jobb az életszínvonal, […] 
Magyarországon az emberek a magas adók miatt nem tudnak annyit 
fogyasztani.” 

„Szeretném, ha a magyar állam törıdne, foglalkozna a hozzám hasonló 
kereskedıkkel, mert sokan közülünk szabályosan dolgoznak és élnek itt 
Magyarországon. Mi is emberek vagyunk, akik egy idegen országban próbálunk 
boldogulni.” 

P. Szabó Sándor is elmondta, hogy Magyarország regionális központ volt, aminek 
egyik gyengeségét a nyugati kapcsolatok hiánya jelentette. Elmondása szerint ez a 
szerep fokozatosan veszít jelentıségébıl, ami a kilencvenes években jó üzletnek 
számított, az ma már nem mőködik – gondolhatunk itt a posztszocialista országokra 
jellemzı hiánygazdaságra, aminek eredményeként annak idején Budapesten több 
sikeres regionális elosztóközpont is mőködhetett.   

A gazdasági környezet átalakulása miatt így a magyar állam – illetve akár a kínai, 
vietnami nagybefektetık – szerepe ki kellene, hogy terjedjen a stratégiai 
beruházások megvalósítására is – ezek körébıl olyan projektek szükségesek, 
amelyek újra vonzóvá tehetik Magyarországot a kínai és vietnami vállalkozók 
számára. Tervek szintjén már felmerült további bevásárlóközpontok, üzleti negyedek, 
repterek, a vasúti szállításhoz kapcsolódó logisztikai központok létesítése – ezek 
kapcsán azonban mind P. Szabó Sándor, mind Simon Adrienn kétségeinek adott 
hangot, utóbbi szavaival élve „talán nem véletlen, hogy évek óta csak beszélnek 
róla”.  

A változások és beruházások témájában pozitív példák is adódnak, 
korábbiakban már bemutattuk az Asia Centert és a Sárkány Centert, melyek 
egyaránt az új gazdasági kihívások által életre hívott nagyvállalkozások, és amelyek 
új perspektívát jelenthet a kelet-ázsiai migránsok számára.  

A vonzó befektetési környezet már csak azért is fontos, mert – ahogyan már 
korábban is említettük – az idısebb vállalkozók hazatértek, hogy nyugdíjas éveiket 
szülıhazájukban, nyelvi nehézségek nélkül; nem idegenként, inkább rokonaik, 
barátaik körében töltsék el; vállalkozásaikból felhalmozott tartalékaik biztosítják 
számukra nyugdíjas éveik kényelmes megélhetését. Az elmúlt idıszakban a 
kivándorlást közel ugyanolyan mértékő bevándorlás kompenzálta – kérdés, hogy 
mindez hogyan alakul a jövıben: a gazdasági környezet javulása nélkül a 
bevándorlás aligha fogja kompenzálni a kivándorlást. P. Szabó Sándor szerint a kínai 
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kolónia létszáma csökkeni fog. Bui Minh Mai Khanh, a kutatás egyik szakértıje, a 
csökkenést nem tartja valószínőnek a vietnami kolónia esetében, ugyanakkor 
növekedést generáló tényezıket sem tud említeni.  

A kolóniák jövıjére a pénzügyi válság elhúzódása is jelentıs hatással van. 
Azok a kínai és vietnami vállalkozók, akiknek pénzügyi háttere nem elég erıs, a 
válság elhúzódása esetén kénytelenek lesznek feladni vállalkozásaikat és 
hazaköltözni.  

A kolóniák jövıbeli létszámának alakulását a kvázi második generáció45 jövıbeli 
tervei is meghatározzák. Ezen csoport mindkét migráns nemzetiség esetében sokkal 
nagyobb mértékben integrálódott a magyar társadalomba, sokan közülük elmondták, 
hogy igazi tıkéjük magyar és kínai, illetve vietnami nyelvtudásukban rejlik, így 
Magyarországon képzelik el jövıjüket. Sokuk gyakorta már nem az enklávé 
gazdaságban helyezkedik el, nem elhanyagolható hányaduk Magyarországon 
piacképes diplomát szerzett, és multinacionális vállalatok alkalmazottaiként éli életét.  

 

                                            
45 Klasszikus értelemben vett másodgenerációs kínai/vietnami migránsok kevesen vannak 
Magyarországban és még ık sem érték el a felnıttkort. Kvázi másodgenerációs migráns alatt azt a 
szignifikáns csoportot értjük, akik hat-tíz éves korukban érkeztek Magyarországra, jól beszélnek 
magyarul és beágyazottabbak a magyar társadalomba, mint szüleik.  
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• Márkás ruhák varrodája Budapesten – Napi Gazdaság, 2004. 11. 24. 
• Mi lesz a kínai piacokkal Budapesten? – Napi Gazdaság, 2007. 04. 24. 
• Outletekkel nyit a budapesti Sárkány Center – lehet alkudni – Napi Gazdaság, 2005. 06. 24. 
• Újabb kínai piacok nyílnak – Napi Gazdaság, 2005. 08. 04. (Bodolóczki Linda) 
• A kínaiak és a budapestiek – Népszabadság, 1998. 06. 20. (Schmidt Gábor) 
• A kínaiak megunták a sok ellenırzést – Népszabadság, 1998. 01. 09. 
• A kínaiak nem akarnak pesti Chinatownt – Népszabadság, 1997. 09. 22. (Trencsényi Zoltán) 
• A kínaiak nem csak kereskedni akarnak Magyarországon – Népszabadság, d.n. 
• A magyarok „futottak még” Kínában – Népszabadság, d.n. 
• A magyarok lustábbak, mint a kínaiak? – Népszabadság, 1995. 03. 04. (Krajczár Gyula) 
• A magyarországi kínaiak és barátaik – Népszabadság, d.n. 
• A Négy Tigris ketrecében – Népszabadság, 2000. 07. 12. (Nyíri Pál) 
• Amerikai zöldkártyával Pesten – Népszabadság, 2000. 04. 07. (Bonifert Mária) 
• Amerikát keresik a Józsefvárosban – Népszabadság, 1996. 11. 19. 
• Budapest vendége, Zhang Gou Zhi Kínából – Népszabadság, 2001. 01. 23. 
• Egy goromba kínai árus – Népszabadság, 2000. 04. 07. (Bonifert Mária) 
• Felmérés készül a városban élı kínaiakról – Népszabadság, 1997. 08. 27. 
• Felmérik a kínaiakat – Népszabadság, 1997. 05. 16. 
• Hangkártyát vagy melltartót? – Népszabadság, 1996. 07. 27. 
• Idegenrendészeti ellenırzés Józsefvárosban – Népszabadság, 1998. 08. 05. (Sándor Tünde) 
• Keveset tudunk a budapesti kínaiakról – Népszabadság, 1999. 02. 10. (Sándor Tünde) 
• Kínai cipı – Népszabadság, 1996. 08. 26. 
• Kínai piac – Népszabadság, 1997. 09. 03. (Ortutay L. Gyula) 
• Kínai tévémősor indul Budapesten – Népszabadság, 1998. 08. 11. 
• Kínaiak Magyarországon (2.), Magyar Hírlap, 1995 szeptember 19 (Nagy Ildikó Emese) 
• Kisebbségi jogokra vágynak a kínaiak – Népszabadság, 1995. 10. 
• Külföldiek Budapestje – Népszabadság, 1998. 09. 09. 
• Nem tudunk alkalmazkodni a kínaiakhoz – Népszabadság, 1996. 02. 17. 
• Pihen a legnagyobb kínai piac – Népszabadság, 1998. 04. 24. 
• Színe és visszája – Népszabadság, 2000. 08. 01. (Dr. Wirth Gyula) 
• Tien-hszia Budapesten – Népszabadság, 1998. 08. 19. (Horváth Teréz) 
• Útra kelnek a kínai milliomosok – Népszabadság, 2001. 05. 19. (Ortutay L. Gyula) 
• Ügyvéd vadászta bevándorlók – Népszabadság, 1999. 03. 20. 
• Veszel sok, fizetsz kevés – Népszabadság, 1997. 11. 17. 
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• A kínaiak magyarországi jelenlétét elemzi a MeH – Napi Gazdaság, 2008. 08. 27. (Csajági 
Mátyás) 

• A vietnami dílereket kedvelik a pesti heroinisták – origo, 2008. 08. 08. (Janecskó Kata) 
• Maradhatnak a kínai piacok Budapesten – origo, 2007. 04. 24. 
• Budapestre is jönnek a kínaiak – Világgazdaság, 2006. 03. 16. 
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M2. Interjú vezérfonalak fıbb kérdései 

 
Távol-keleti vállalkozók a magyar munkaerı-piacon 2008 

Célcsoport interjú – alkalmazottak 
 
 

1. BEMUTATKOZÁS 
1.1. Háttér 
Kérem, meséljen magáról egy kicsit: Hol született? Hány éves? Milyen iskolákat végzett? Hol 
lakik? Származási országában mivel foglalkozott, mi volt a munkája? Magyarországon 
jelenleg mivel foglalkozik? Itt él a családja? Rokonai hol élnek-e? Mivel foglalkoznak? 

  
 1.2. Magyarország 

Mióta él Magyarországon? Hogyan került Magyarországra? Ismert itt valakit? Kiket? Szeret-e 
itt élni? Mennyire beszél magyarul?  

 
2. MIGRÁCIÓS MÚLT 

2.1. Premigárció 
Elmesélné, hogy mi vezetett oda, hogy elköltözött a származási országából? Miért döntött a 
kivándorlás mellett? Milyen várakozásai voltak az kivándorlással kapcsolatban? 
Magyarországra érkezése összekapcsolható valamilyen konkrét munkalehetıséggel? Arra 
gondolunk, hogy azért érkezett Magyarországra mert felajánlottak Önnek valamilyen munkát?  
 
2.2. „Áthozás”  
Ki ajánlott fel munkalehetıséget Magyarországon? Mi volt a munkakör, amit felajánlottak? 
Milyen közvetítıkön keresztül jutott el Önhöz az állásajánlat? Magyarországra érkezése elıtt 
már megbeszélték a feltételeket? Milyen feltételekkel kapta meg a munkát? Mit vállalat az 
állásbaálláskor? Kötöttek-e munkaszerzıdést vagy szóban egyeztek meg a feltételekrıl? 
Fizetést vagy nyereségrészesedést kapott? Határozott vagy határozatlan idıre vállalta-e a 
munkát? Beszéltek-e esetleg az „elengedés” feltételeirıl?  

 
3. A MUNKA 

 
3.1. Munkatörténet 
Milyen állásai voltak Magyarországon? Mindegyik állással kapcsolatban kérdezd: 

 
- hogyan találta az állását?  
- milyen munkakörökben dolgozott? 
- ilyen munkát szeretett volna végezni? 
- milyen nemzetiségő volt a fınöke?  
- ismerete-e korábban a fınökét?  
- mennyi ideig dolgozott a szóbanforgó állásban? 
- be volt-e jelentve? volt-e munkaköri leírása?  
- milyen feltételekkel dolgozott? (idıbeosztás, fizetés, nyereségrészesedés stb) 
- milyen okok vezettek oda, hogy állást váltott? 

 
Elégedettség 
Milyennek találja a jelenlegi állását…? …a fizetés szempontjából? …munkakörülmények 
szempontjából? …tapasztalatszerzés szempontjából? …kapcsolatépítés szempontjából? 
…munka és magánélet viszonya tekintetében? 
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Munkatársak, munkaadó 
Munkájával kapcsolatos problémákkal kapcsolatban kikhez tud fordulni? Hogyan tudná 
jellemezni a munkaadójával a kapcsolatát? Volt már konfliktusa munkaadójával? Miért? 
 
Hogyan jön ki munkatársaival? Van-e magyar nemzetiségő munkatársa? Mennyiben mások a 
magyar munkatársak, mint kínaiak/vietnámiak? Hogyan jön ki velük? Mi a véleménye a 
munkájukról, hozzáállásukról? 
 
Munkaerı-piac 
 
Gondolt már arra, hogy ne kínainak vagy vietnáminak dolgozzon? Keresett már így állást? 
Hogyan? Mit gondol milyen nehézségekkel kell szembenézni ha egy magyar vállalkozásnak 
dolgozna? 
 

4. SAJÁT VÁLLALKOZÁS 
Gondolt-e már arra, hogy saját vállalkozásba kezdjen? Mikorra tervezi? Magyarországon tervezi 
az üzlet beindítását? Ha nem hol és miért ott?  

 
Milyen területen szeretne vállalkozni? Mesélne arról, hogy mi szükséges a saját vállalkozás 
beindításához? Hogyan tervezi a vállalkozás beindításának lépéseit? Egyedül vagy partnerekkel 
tervezi beindítani a vállalkozását? Hogyan tesz szert üzleti kapcsolatokra? Hogyan termeti elı a 
vállalkozás beindításához szükséges tıkét?  

 
Magyarországon élı családja, rokonai milyen szerepet kapnak a leendı vállalkozásában? Számít 
a segítségükre? Milyen segítségre számít?  

 
Szülıhazájában élı családja, rokonai, barátai milyen szerepet kapnak a leendı vállalkozásában? 
Számít a segítségükre? Milyen segítségre számít?  

 
Mi szükséges ahhoz, hogy magyarországi sikeres vállalkozáshoz? Milyen tanácsokat adna egy 
kínaiak/vietnáminak a vállalkozás beindításához? Kik tudnak, sikeresek lenni az Ön területén? Mi 
történik azokkal, akik nem tudnak sikeresek lenni?   

 
 

5. HIVATALOS ÜGYEK 
Milyen magyar hatóságokkal került eddig kapcsolatba? Milyenek voltak a tapasztalatai? Voltak 
nehézségei hivatalos ügyek intézésénél? Mit várna el a magyar hatóságoktól? Hogyan tudnák 
könnyebbé tenni az Ön munkáját?  

 
6. JÖVİKÉP 
Meséljen egy kicsit a jövıbeli terveirıl, milyen tervei vannak a jövıre nézve? Mit szeretne elérni, 
mikor lenne elégedett? És milyen üzleti tervei vannak és milyen üzleti célokat szeretne elérni?  

 
Tervezi-e, hogy elköltözik Magyarországról? Miért? Ha igen, milyen okból? Hova menne? És ott 
mihez kezdene? 

 
7. ZÁRÁS 
Ha röviden kellene jellemezni Magyarországot valakinek, aki még sosem járt itt, mint mondana 
neki?  
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Távol-keleti vállalkozók a magyar munkaerı-piacon 2008 
Célcsoport interjú – vállalkozók 

 
 

1. BEMUTATKOZÁS 
1.1. Háttér 
Kérem, meséljen magáról egy kicsit: Hol született? Hány éves? Milyen iskolákat végzett? Hol 
lakik? Származási országában mivel foglalkozott, mi volt a munkája? Magyarországon 
jelenleg mivel foglalkozik? Itt él a családja? Rokonai hol élnek-e? Mivel foglalkoznak? 

  
 1.2. Magyarország 

Mióta él Magyarországon? Hogyan került Magyarországra? Ismert itt valakit? Kiket? Szeret-e 
itt élni? Mennyire beszél magyarul?  

 
2. MIGRÁCIÓS MÚLT 

2.1. Premigárció 
Elmesélné, hogy mi vezetett oda, hogy elköltözött a származási országából? Miért döntött a 
kivándorlás mellett? Milyen várakozásai voltak az kivándorlással kapcsolatban? Hogyan 
tervezte meg a Magyarországi életét, megélhetését? Hogyan valósultak meg a tervei? 
Mennyiben változtak meg idıvel a tervei? Miért? 

 
2.2. Magyarország 
Mit hallott Magyarországról? Miért döntött Magyarország mellett? Ismert-e itt valakit? Kit? İ(k) 
mit mondott Magyarországról? 

 
3. A VÁLLALKOZÁS 

3.1. Vállalkozásról általában 
Mesélne arról, hogy pontosan milyen területen vállalkozik? Mióta van saját vállalkozása? 
Mindig ezzel foglalkozott? Ha nem, akkor miért váltott? Szereti csinálni, amit csinál? Miért? 
Ügyfelei milyen származásúak?  

 
3.2. Kezdetek 
Mesélne arról, hogy hogyan indította el a vállalkozását? Miért ezt az üzleti tevékenységet 
választotta? Honnan volt a vállalkozás beindításához tıkéje? Kitıl és milyen feltételekkel 
kapott hitelt? Hogyan tett szert a vállalkozáshoz szükséges kapcsolatokra? Hogyan 
befolyásolták a vállalkozás irányvonalát a kapcsolatai?  
 
3.3. A vállalkozás története 
Elmesélné vállalkozása történetét? Milyen lépcsıkön ment keresztül a vállalkozása? Esetleg 
bıvült a vállalkozásának a tevékenysége? Hogyan bıvítette a vállalkozását? Hogyan 
szervezte meg a bıvülést? Kiket vett fel? Milyen feltételekkel?  
 
Tevékenységi kört változtatott? Miért? Miért váltott? Mik voltak a forduló pontok? Legnagyobb 
sikerek? Hogyan élt velük? Kudarcok? Hogyan oldotta meg a problémákat?  
 
Magyarország Európai Uniós csatlakozása milyen hatással volt a vállalkozására? Ön szerint 
Magyarország csatlakozása hogyan érinti a kínai/vietnámi vállalkozásokat? A jelenlegi 
pénzügyi-gazdasági válság milyen hatással van vállalkozására? Ha így folytatódnak a dolgok, 
akkor mit fog csinálni?  
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3.4. Kapcsolatok  

 
3.4.1. Általában üzleti kapcsolatok 
Önnek vannak üzleti partnerei? Kik ık, hogyan találkozott velük? Miért és hogyan 
mőködnek együtt? Tett-e szert üzleti kapcsolatokra Magyarországon? Gyakran 
cserélıdnek az üzleti kapcsolatai? 

 
3.4.2. „Otthoni kapcsolatok” 
Kínában/Vietnámban vannak üzleti kapcsolatai? Kik ık, rokonok? Ha nem, akkor hogyan 
találkozott velük? Miért és hogyan mőködnek együtt, milyen szerepet játszanak a 
vállalkozásában? 

 
3.4.3. Kapcsolatok más csoportokkal 
Kínaiakkal (vietnámiaktól)/Vietnámiakkal (kínaiaktól) üzletel? Ha igen, miben áll az üzleti 
kapcsolat? Mi a véleménye róluk? Ha, nem akkor miért nem? Mennyiben más az üzleti 
kultúrájuk? Ön szerint mennyiben mások a kínai/vietnámi vállalkozók? 
 
Vannak magyar üzleti kapcsolati? Ha igen, akkor kik ık, hogyan találkozott velük? Miért 
mőködnek együtt? Mit gondol a magyar üzleti partnerek üzlethez való hozzáállásáról? 
Mennyiben más ez, mint az Önöké? Ha nem, akkor miért nem? Mennyiben más 
magyarokkal üzletelni, mint kínaiakkal/vietnámiakkal?  
 
3.4.4. Család, rokonok 
Mesélne arról, hogy a családjának, rokonoknak milyen szerepe van a vállalkozásban? Az 
egyes (Magyarországon élı) családtagok milyen feladatokat látnak el, miben tudnak 
segíteni, hogyan osztják meg a munkát? És a származási országban maradt rokonok? İk 
miben tudnak segíteni, milyen szerepük van a vállalkozásban?  
 
Mesélne arról, hogy milyen üzleti megállapodások vannak a rokonokkal, családtagokkal? 
Hogyan intézik a pénzügyeket egymás között? Milyen szokások vannak? Szerzıdést 
kötnek? Ha nem, akkor mi a megállapodás záloga?  
 
Milyen feltételekkel alkalmaznak rokonokat, családtagokat? Mi a szokások határozzák 
meg a megállapodásokat?  
 
3.4.5. Szervezetek 
Magyarországon mőködı kínai/vietnámi szervezetekkel kapcsolatban áll? Ha nem miért 
nem? Ha igen, miben tudnak Önnek segíteni?  
 

 
3.5. Siker 
Mi szükséges ahhoz, hogy magyarországi sikeres vállalkozáshoz? Milyen tanácsokat adna 
egy kínaiak/vietnáminak a vállalkozás beindításához? Kik tudnak, sikeresek lenni az Ön 
területén? Mi történik azokkal, akik nem tudnak sikeresek lenni?   

 
 

3.6. Alkalmazottak 
Vannak-e Önnek fizetett alkalmazottjai? Hányan vannak? Mi a munkájuk? Milyen 
származásúak? Kínaiakat/Vietnámiakat elsısorban miért és milyen munkakörökre 
alkalmaznak? Ha alkalmazottat szeretne felvenni, akkor kihez fordul, hogyan választja ki a 
alkalmazottakat? 

 
Vannak-e magyar alkalmazottai? Miért alkalmaz magyarokat? Mi a véleménye a magyar 
alkalmazottakról, hogyan dolgoznak? Ön szerint mi a különbség egy magyar vagy az Önével 
megegyezı származású alkalmazott között? Mit gondol a magyarok munkamoráljáról? 
Mennyiben más ez mint az Önöké?  
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4. HIVATALOS ÜGYEK 
Milyen magyar hatóságokkal került eddig kapcsolatba? Milyenek voltak a tapasztalatai? Voltak 
nehézségei hivatalos ügyek intézésénél? Mit várna el a magyar hatóságoktól? Hogyan tudnák 
könnyebbé tenni az Ön munkáját?  

 
5. JÖVİKÉP 
Meséljen egy kicsit a jövıbeli terveirıl, milyen tervei vannak a jövıre nézve? Mit szeretne elérni, 
mikor lenne elégedett? És milyen üzleti tervei vannak és milyen üzleti célokat szeretne elérni?  

 
Tervezi-e, hogy elköltözik Magyarországról? Miért? Ha igen, milyen okból? Hova menne? És ott 
mihez kezdene? 

 
6. ZÁRÁS 
Ha röviden kellene jellemezni Magyarországot valakinek, aki még sosem járt itt, mint mondana 
neki?  
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M3. Kelet-ázsiaiak által székhelyként bejegyzett vidéki települések listája 

 
Kínaiak által székhelyként bejegyzett vidéki települések listája 

Abaújszántó, Abony, Ajka, Albertirsa, Almamellék, Alsónémedi, Baja, Balástya, 
Balatonalmádi, Balatonföldvár, Balatonfüred, Báránd, Bárdudvarnok, Bárna, 
Bátonyterenye, Bedı, Békéscsaba,  Berettyóújfalu, Biatorbágy, Bonyhád, Böhönye, 
Budakalász, Budakeszi, Budaörs, Cegléd, Celldömölk, Cibakháza, Csány, Csömend, 
Csömör, Dabas, Debrecen, Dévaványa,  Devecser, Dombóvár, Dorog,  
Dunaharaszti, Dunakeszi, Edelény, Eger,  Ercsi, Érd,  Erdıtelek, Esztergom, Etyek, 
Fegyvernek, Felsıörs,  Felsıpakony, Fót,  Füzesabony,  Füzesgyarmat,  Galambok, 
Galgahévíz, Gárdony, Göd, Gödöllı, Gyál, Gyömrı, Gyöngyös, Gyır, Gyırszemere, 
Gyula, Hajdúszoboszló, Hajmáskér, Halásztelek, Hatvan, Heves,  Hévíz, 
Hódmezıvásárhely, Iharosberény, Jánoshalma,  Jászberény,  Jászszentlászló, 
Kalocsa, Kaposvár,  Kapuvár, Karcag, Károlyháza,  Kecel,  Kecskemét,  Kenderes,  
Kerepestarcsa, Keszthely, Kisbér,  Kiskunfélegyháza, Kiskunlacháza, Kistarcsa,  
Kisújszállás,  Kisvárda, Kisvejke, Kiszombor, Kocsord,  Komárom, Komló, Körmend, 
Kıszeg, Kunadacs, Kunmadaras, Kunszentmárton, Kunszentmiklós, Lengyeltóti, 
Lenti, Makó, Máriakálnok, Mátészalka, Mezıkövesd, Mezıtárkány, Miskolc, 
Mogyoród,  Mohács, Molnári, Monor, Mosonmagyaróvár,  Nádudvar,  Nagykanizsa,  
Nagykáta, Nagykónyi, Nagykırös,  Nagykörő, Nagytarcsa, Nagyvázsony, Nyírbátor,  
Nyíregyháza,  Nyírtelek, Ócsa, Orosháza,  Oroszlány, Ózd, İrkény, Paks, Pápa, 
Páty,  Pécel, Pécs,  Perbál, Péteri, Pilis, Pilisborosjenı, Pirtó, Pócspéteri, Pomáz,  
Recsk,  Rétság,  Rezi, Röszke, Salgótarján, Sárospatak,  Sátoraljaújhely, Sé, Siklós, 
Siófok, Solymár, Sopron, Sorkikápolna, Sükösd, Süttı, Szabadkígyós, Szada, Szajol, 
Százhalombatta, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szentendre, Szentgál, 
Szigethalom, Szigetszentmiklós, Szilasliget,  Szolnok, Szombathely, Szıdliget, 
Taksony, Tamási, Tápióbicske, Tápiószecsı, Tápiószele, Tapolca, 
Tarnaszentmiklós, Tárnok, Tát, Tata, Tatabánya, Telki, Tenk, Tét, Tiszakécske, 
Tiszaroff, Tokodaltáró, Tolna, Tompa, Törökbálint, Törökszentmiklós, Üllı, Üröm, 
Vác, Vanyarc, Várpalota, Vasad, Vásárosnamény, Vaskút, Vasszécseny, Vecsés, 
Verpelét, Veszprém, Vilyvitány, Visegrád, Zagyvarékas, Záhony, Zalaegerszeg, 
Zalakaros,  Zalaszentgrót,  
 

Vietnamiak által székhelyként bejegyzett vidéki települések listája 

Apaj, Aszód, Balatonlelle, Balmazújváros, Békéscsaba, Biatorbágy, Budakeszi, 
Budaörs, Cegléd,  Csomád, Debrecen, Domaszék, Dunakeszi, Érd, Erdıkertes, 
Esztergom, Fegyvernek, Felcsút, Fertırákos, Fót, Gátér, Gödöllı, Gyál, Gyır, Inárcs, 
Kápolnásnyék, Kaposvár, Kazincbarcika, Kecskemét, Keszthely, Kistarcsa, Kóny, 
Kunszentmiklós, Leányfalu, Maglód, Mátészalka, Miskolc, Mosonmagyaróvár, 
Nagynyárád, Nagyszénás, Nagytarcsa, Nyékládháza, Nyíregyháza, Orosháza, 
Pécel,  Putnok, Rétközberencs, Röszke, Salgótarján, Sátorhely, Siófok, Sopron, 
Süttı, Szarvas, Százhalombatta, Szeged, Szekszárd, Szentendre, 
Szigetszentmiklós, Szolnok, Tárnok, Tata, Tatabánya, Tiszafüred, Túrkeve, Vác, 
Veszprém, Zalaegerszeg, Zalaszentgrót 
 


