
Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Társadalomtudományi Kar 

Szociológia Doktori Iskola 

 

 

Migráns gazdasági klaszterek működésének jellemzői 

Doktori Értekezés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Várhalmi Zoltán 

Témavezető: Dr. Örkény Antal egyetemi tanár, intézetigazgató.  

Budapest 2016  



2 / 173 
 

Tartalom 

Köszönetnyilvánítás ................................................................................................................................ 4 

1. Bevezető .......................................................................................................................................... 5 

2. Elméleti csomópontok ................................................................................................................... 10 

2.1. Migráns gazdaságok kialakulása és sikeres működésének tényezői ..................................... 12 

2.1.1. A társadalmi tőke jelentősége ........................................................................................ 13 

2.1.2. Csoporterőforrások jelentősége ..................................................................................... 17 

2.2. Migráns gazdaságokat leíró koncepciók................................................................................ 26 

2.3. Migráns vállalkozók típusai .................................................................................................. 32 

2.4. A transznacionális „szemüveg” ............................................................................................. 39 

2.4.1. A fogalom ...................................................................................................................... 40 

2.4.2. A transznacionalizmus empirikus megragadásának lehetőségei ................................... 52 

3. Adatok és adatgyűjtési dilemmák .................................................................................................. 59 

3.1. Adatgyűjtési dilemmák .......................................................................................................... 59 

3.2. Az empirikus részek alapjául szolgáló kutatások .................................................................. 66 

4. Magyarországi migráns gazdasági klaszterek jellegzetességei ..................................................... 70 

4.1. A szabályozási és gazdasági környezet ................................................................................. 72 

4.2. Csoportjellegzetességek ........................................................................................................ 76 

4.2.1. Premigrációs motivációk ............................................................................................... 76 

4.2.2. Láncmigráció ................................................................................................................. 79 

4.2.3. Kapcsolatháló ................................................................................................................ 81 

4.2.4. Transznacionális élethelyzetek ...................................................................................... 90 

4.3. Migránsok és vállalkozásaik számossága .............................................................................. 98 

4.4. A gazdasági niche ................................................................................................................ 103 

4.5. A transznacionális vállalkozók ............................................................................................ 113 

4.5.1. Munkaerőpiaci státuszcsoportok ................................................................................. 114 

4.5.2. Modellek ...................................................................................................................... 116 

4.5.3. Eredmények ................................................................................................................. 122 

4.6. Üzleti stratégiák ................................................................................................................... 131 

4.6.1. Munkaorientált életforma ............................................................................................ 132 

4.6.2. Belső munkaerőpiac .................................................................................................... 134 

4.6.3. Családi erőforrások ...................................................................................................... 138 

4.6.4. Migráns gazdasági irányítás ........................................................................................ 143 

4.6.5. Kikényszeríthető bizalom ............................................................................................ 144 



3 / 173 
 

4.6.6. Hálózati kooperáció ..................................................................................................... 145 

5. Záró gondolatok: globlizáció, kapcsolatháló, transznacionalitás ................................................ 152 

Ábrák, táblák jegyzéke ........................................................................................................................ 158 

Felhasznált irodalom ........................................................................................................................... 160 

Magyar nyelvű összefoglaló ................................................................................................................ 172 

Angol nyelvű összefoglaló .................................................................................................................. 173 

 

  



4 / 173 
 

Köszönetnyilvánítás 
 
Az elmúlt években abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy különböző pozíciókban, 

eltérő feladatkörökkel, több migrációs kutatásban vehettem részt. Ezek közül kiemelném a 

„Bevándorlók Magyarországon”  és „A Távol=Keletről Magyarországra érkező állampolgárok 

munkavégzésének fő jellegzetességei, típusai” elnevezésű kutatásokat. Az első kutatás, 

amelyet Örkény Antal és Székelyi Mária vezetett, lehetővé tette számomra, hogy a 

nagymintás adatfelvétel alapját képező kérdőívbe saját PhD=mel összefüggésben álló kérdések 

is bekerüljenek. A második kutatásban Tóth István János engem bízott meg, hogy a kutatás 

alapvető szakmai koncepcióját elkészítsem és megvalósítsam. Az ő segítségük és bizalmuk 

nélkül a dolgozat nem készült volna el.  Hármójuk mellett külön köszönettel tartozom Kováts 

Andrásnak, aki számos migrációs kutatásban bízott meg különféle feladatokkal, így 

segítségével felbecsülhetetlen értékű tapasztalatokra tehettem szert.  
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1.  Bevezető 
 

Az Egyesült Államokban az asszimilációs teória sikertelen válaszkísérletei nyomán terelődött 

a figyelem az etnikai gazdaságokra, mint a munkaerőpiac és a társadalmi mobilitás 

színhelyeire (Waldiger 2003). A migrációkutatók felismerték, hogy egyes migráns csoportok 

az elsődleges munkaerőpiacra való bekapcsolódás helyett létrehozzák saját vállalkozásaikat, 

amelyekben jellemzően saját származásuknak megfelelő munkaerőt foglalkoztatnak. Ezeket 

az angolszász szakirodalom általánosan és átfogóan ethnic enterprise, összességüket pedig 

ethnic economy elnevezéssel illeti. A migránsok önfoglalkoztatását vagy az etnikai 

gazdaságokban való részvételét nem feltétlenül a kényszer, más alternatíva hiánya 

eredményezi, hanem exkluzív, alternatív mobilitási lehetőségek kihasználására való törekvés 

(Zhou és Logan, 1989).  

Jelen dolgozat célja a hiánypótlás. Az Egyesült Államokban és Nyugat=Európában az elmúlt 

húsz évben számos hosszabb=rövidebb tanulmány született a migráns gazdaságokról, míg 

Magyarországon ez a téma a háttérben maradt. A korábbi kutatások, egy=egy kivételtől 

eltekintve, a migránsokat leginkább alkalmazottként láttatják; munkaerőpiaci jelenlétüket a 

jogi szabályozás, az integráció, a társadalmi mobilitás, a diszkrimináció, a 

munkakörülmények vagy a feketemunka fogalmai köré szervezve írják le. Az alábbiakban 

annak bemutatására teszek kísérletet, hogy néhány magyarországi migránscsoport a többségi 

társadalométól gyökeresen eltérő struktúrák keretein belül dolgozik és érvényesül a 

munkaerőpiacon.  A disszertációban ezeket a struktúrákat migráns gazdasági klaszternek 

nevezem és olyan (1) elsődleges gazdaságtól részlegesen független vállalkozásokat értek 

alattuk, ahol (2) a tulajdonosok migránsok, és jellemzően, de nem kizárólagosan ugyanolyan 

származású migránsokat foglalkoztatnak, illetve (3) működésük alapfeltételei a 

csoportjellegzetességekből fakadó erőforrások mobilizációján alapszik.  

Az Elméleti csomópontok fejezetben a magyarországi migráns gazdasági klaszterek 

bemutatásához szükséges fogalmakat, elméleteket és modelleket mutatom be. Először Portes, 

Li, Light, Turner és Bonacich, illetve Aldrich és Waldinger írásai alapján a migráns gazdasági 

klaszterek létrejöttének okait, sikeres működésének mozgatóit tárgyalom. A fejezetben 

bemutatom, hogy mi tekinthető a klaszter létrehozásához szükséges migráns erőforrásnak, 

hogyan tipizálhatóak, milyen viszonyban állnak a klasszikus tőkefajtákkal és hogyan történik 
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ezek mobilizációja. Itt is, ahogyan a többi elméleti fejezetekben, arra törekszem, hogy a 

legfontosabb elméleteket a lényeget kiemelve, röviden, de összehasonlíthatóan ismertessem.  

Ezt követően a migráns gazdaságok  főbb ideáltípusairól írok, kitérek a közvetítő kisebbségek 

(Middleman Minority), a migráns enklávé gazdaságokra (Ehnic Economy Enclave), valamint 

a niche elméletekre (Ethnic Niche). A fejezet célja annak bemutatása, hogy az empirikus 

jelenségeket milyen elméleti keretekben értelmezték, azaz hogyan látták a migráns 

gazdaságokat az angolszász kutatók.   

A harmadik elméleti csomópont nem a struktúra, hanem annak főszereplője: a migráns 

vállalkozó. Itt arra keresek válaszokat, hogy milyen típusai vannak a vállalkozóknak. Landolt 

és Portes típusalkotása mellett egy saját, empirikus tapasztalatokon nyugvó megközelítést is 

bemutatok, ami a hálózati tőke és az üzleti stratégiák szerint alkot típusokat és hangsúlyosan 

fogalmazódik meg benne a transznacionális kapcsolatok jelentősége.  

A negyedik, utolsó elméleti fejezet témája nem véletlenül a transznacionalizmus 

(Transnationalism) fogalma. Mára a fogalom szorosan összekapcsolódott a migráns gazdasági 

klaszterekkel kapcsolatos kutatásokkal, így elméleti bevezetése mindenképpen indokolt a 

magyarországi migráns klaszterek működésének megértéséhez. Elméleti összefoglalót írni a 

transznacionalizmusról igazi kihívásnak tekinthető. Nem tartottam értelmét, hogy a fogalom 

köré szerveződő párbeszédet, törésvonalak mentén kronologikusan bemutassam, viszont a 

téma ismerőjeként nem is elégedhettem meg leegyszerűsített meghatározások kivonatolásával 

sem. Célom az volt, hogy egyszerre mutassam meg a fogalom széleskörű alkalmazását és 

részben ebből fakadó tisztázatlanságát úgy, hogy az olvasó koherens képet kapjon a fogalom 

erényeiről és gyengeségeiről. Ezért a prosperitás, a divergencia, az anomáliák és a 

konvergenciák fogalmai segítségével újrarendezem a transznacionalizmussal kapcsolatos 

párbeszédet. A fejezetben így nyomon követhetőek a koncepcióban rejlő lehetőségek, a 

széleskörű alkalmazhatóság, a hiányosságok és azok az elemek, amikben a migrációkutatók 

között az egyetértés jelei mutatkoztak meg.  

Az empirikus fejezetben négy migráns csoport gazdasági klasztereivel foglalkozok. A 

hivatalos statisztikák, interjús tapasztalatok és szakértői vélemények szerint a kínai, a 

vietnami, a török és az arab országokból érkezett migránsok körében nagyobb arányban 

találunk vállalkozókat, mint más csoportoknál. Esetükben többek között, olyan kérdésekre 

keresem a válaszokat, hogy hogyan működnek a vállalkozásaik? Milyen célok, stratégiák, 

működési sajátosságok jellemzik azokat? Miben térnek el a többségi társadalom által 
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működtetett vállalkozásoktól? A dolgozat célja tehát a négy magyarországi migráns csoport 

vállalkozásai működésének és jellemzőinek a bemutatása.  

A vizsgált csoportok jellegzetességei közül a kapcsolatháló modellezését emelném ki. 

Nemcsak azért, mert az angolszász szakirodalom a kapcsolathálók jellegzetességeit 

megkülönböztetett figyelemmel illeti a migráns vállalkozások megértésében, hanem mert a 

migrációs szakirodalom nagy örömmel hivatkozik és magyaráz jelenségeket a kapcsolatháló 

jellegzetességeivel, a kvantitatív megragadásuk azonba messze elmarad a fogalom 

népszerűségétől. A modellezésben elkülönítettem markáns hálótípusokat, hogy 

meghatározzam azok jellegzetességeit, és bemutassam, hogy miként rendeződnek struktúrába, 

hogyan alkotnak hálócsaládokat.� 

Kutatásaim során megállapítom, hogy az önfoglalkoztató migránsok magas aránya mutatja, 

hogy a magyarországi szabályozási környezet nem korlátozó, illetve az ország gazdasági 

sajátosságai  lehetőséget teremtettek a migráns vállalkozók számára. A migráns vállalkozók 

üzleti lehetőségei azonban jelentősen romlottak az elmúlt tizenöt évben, így Magyarország 

már kevésbé vonzó célpont a vállalkozó migránsok számára. A romló gazdasági környezetre, 

a piac korlátozott méretére pedig kevésbé a verseny fokozásával, sokkal inkább a kivonulással 

reagáltak a vállalkozó migránsok. A Magyarországon maradt migráns vállalkozók erős, 

centrális pozíciókat töltenek be a gazdaságban, a vállalkozói szférában való belépést azonban 

inkább a piaci mérete, mint a kiélezett verseny korlátozza.  

Nyugati tapasztalatok szerint a migráns vállalkozások számára a diaszpóra kiszolgálása az 

elsődleges üzleti lehetőség. Magyarországon azonban a migránsok száma alacsony, térbeli 

koncentrálódása nem jelentős, így a védett szektor, a migráns vásárlóerő csak korlátozott 

mértékben „olajozza” a  vállalkozásokat =  elsősorban ezek miatt a többségi társadalom 

kiszolgálása teremti meg az üzleti lehetőséget a migráns vállalkozók számára. A 

vállalkozások − elsősorban a külkapcsolatokra támaszkodva − a kereskedelemben 

tevékenykednek. Az anyaországokban olcsó munkaerő és kevésbé szabályozott jogi környezet 

miatt az ott gyártott termékek még a szállítási költségekkel együtt is profittal értékesíthetőek 

Magyarországon. Nem szabad elfeledkezni az olyan tradicionális termékekről, mint például a 

kasmír vagy más speciális elkészítésű textíliák, vagy élelmiszerek, amik forgalmazásában a 

migráns vállalkozók természetes versenyelőnyben vannak. A vállalkozások sikerességét 

lényegében az határozza meg, hogy mennyire tudják kihasználni háttérországukat.  
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A határokon átívelő kapcsolatokra épített gazdasági működés a migráns vállalkozók  csak egy 

részére jellemző. Mások üzleti tevékenysége inkább függ a diaszpórabeli viszonyoktól és az 

elsődleges gazdaság helyzetétől, mint a származási országgal összekötő kapcsolatoktól. 

Általánosságban elmondható, hogy a kínai és vietnami diaszpóra között üzleti szimbiózis 

alakult ki. Kína gyártási kapacitása, olcsó munkaereje és a piacgazdaság térhódítása egy olyan 

üzleti környezetet teremtett, amire támaszkodva létrejöhetett egy sikeres magyarországi kínai 

diaszpóra. Ebből a sikerből, sajátos módon, a vietnami diaszpórának is jutott, hiszen a 

kereskedelmi vállalkozásaik elsősorban a kínai importon alapszanak.  

A megfigyeléseken, interjúkon alapuló esettanulmányokban megismerhetjük a klaszterek 

vállalkozóit, működésük jellegzetességeit. Keveset tudhatunk meg azonban a vállalkozói 

csoportok nagyságáról, különbségeiről, illetve arról, hogy az egyes csoportok jellegzetességei 

hogyan függenek össze más migrációs jellemzőkkel és célokkal. Ezért statisztikai deskriptív 

modellezést végeztem a vizsgált négy migránscsoport kérdőíves adatain. Modelljeimben 

elkülönítettem két vállalkozói és két alkalmazotti csoportot. Az alkalmazottakon belül 

elhatároltam a migráns gazdasági klaszterben és azon kívül alkalmazásban állókat, a 

vállalkozók között pedig megkülönböztettem a transznacionális=, és diaszpóra vállalkozókat. 

Előbbiek aktív gazdasági kapcsolatban állnak az anyaországban élőkkel, utóbbiak üzleti 

működésükben jelentős függésben állnak a transznacionális vállalkozóktól = ők nem a 

transznacionális üzleti tér alkotói, inkább csak annak résztvevői.  

A modellezés szerint a magyarországi transznacionális vállalkozók inkább férfiak, akik 

intenzíven tartják a kapcsolatot a származási országukban élőkkel, családi kooperációs 

stratégiát folytatnak, jövedelem tekintetében a leginkább kedvező helyzetben vannak, oktatási 

stratégiáik túlnyúlnak az ország határain, a nemzetközi iskolákat preferálják, mindemellett 

viszont nem jellemző rájuk a többségi társadalomtól való elkülönülés. Ez azért is fontos, mert 

többen (Alba, Nee 1997) úgy tekintenek a transznacionális élethelyzetekre, mint az integráció 

egy ideiglenes állomására, ami a befogadó országban eltöltött idővel, a nyelv elsajátításával, 

az állampolgárság megszerzésével eltűnik. Modelljeim ennek a feltételezésnek ellentmondóan 

azt igazolják, hogy a transznacionális vállalkozók nem a társadalom peremén várakoznak 

bebocsátásra várva, hanem sokkal erősebben kötődnek a többségi társadalomhoz, mint más 

migráns munkaerő=piaci csoportok.  
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A disszertáció zárófejezetében bemutatom a migráns vállalkozók üzleti stratégiáit. Itt 

láthatjuk, hogy a migráns gazdasági klaszterek a többségitől eltérő módon, sajátos logika 

alapján működnek. A munkaorientált életforma, a belső munkaerőpiac, a családi kooperáció, a 

migráns gazdasági ellenőrzés, a kikényszeríthető bizalom és a hálózati kooperáció tematikáin 

keresztül ismertetem az empirikusan feltárt üzleti stratégiákat, amik többsége a tranzakciós 

költségek és a kockázatok csökkentésére, illetve a rugalmasságra irányulnak. 
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2. Elméleti csomópontok 
„Találó, ha az etnikai enklávé gazdaság 
fogalmát a pörkölthöz hasonlítjuk. A kutatók 
annyi összetevőt és fűszert tetettek bele, hogy 
már nehéz megállapítani, hogy ezek közül mi 
alapvető.„ 

Logan, Alba, McNulty nyomán  

 

Az angolszász szakirodalom általánosan és átfogóan ethnic enterprise, összességüket pedig 

ethnic economy elnevezéssel illeti a migráns vállalkozásokat, de számos konceptualizációs 

kísérlet eredményeképpen több, párhuzamosan releváns meghatározás is használatos. A 

legkevésbé korlátozó, legáltalánosabb meghatározás Model (1992) nevéhez fűződik, aki olyan 

vállalkozásból álló szegmenset ért a fogalom alatt, ahol a vállalkozások tulajdonosai 

migránsok. Light (1994) meghatározása ennél kicsit részletesebb, ő olyan elsődleges 

gazdaságtól részlegesen független vállalkozások összességét érti a fogalom alatt, ahol a 

tulajdonosok migránsok és megegyező származású migránsokat foglalkoztatnak. Logan és 

szerzőtársai (Logan, Alba, McNulty 1994) kicsit magyarázóbban közelítenek: etnikai 

gazdaságok azok a szegmensek, ahol a migránsok a sajátos kapcsolathálójuk és tőkéik miatt 

gazdasági előnyre tesznek szert. Érdemes még néhány szót ejteni az etnikai jelző tartalmáról. 

Yinger (1985) értelmezésben az ethnic jelző arra utal, hogy a csoport tagjai tudatosan élik 

meg a közös származást és kultúrát = vagy legalábbis a kívülállók ezt feltételezik róluk. 

Aldrich és Waldinger (1990) ezt kiegészítve a származásban és migrációs élményben osztozó 

egyének közötti sajátos interakciós mintázatokban látják az ethnic jelző lényegét.  

A disszertációban a migráns gazdasági klaszter fogalmát használom az etnikai gazdaság 

helyett, ami alatt a következőt értem:  

A migráns gazdasági klasztert olyan (1) elsődleges gazdaságtól részlegesen független 

vállalkozások alkotják, ahol (2) a tulajdonosok migránsok, és jellemzően, de nem 

kizárólagosan ugyanolyan származású migránsokat foglalkoztatnak, illetve (3) 

működésük alapfeltételei a csoportjellegzetességekből fakadó erőforrások 

mobilizációján alapszik.  

A továbbiakban a magyarországi migráns gazdasági klaszterek bemutatásához szükséges 

fogalmakat, elméleteket és modelleket mutatom be. Az első alfejezetben a migráns gazdasági 

klaszterek létrejöttének okait, sikeres működésének mozgatóit, a második részben a migráns 
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gazdasági klaszterek főbb ideáltípusait ismertetem. A harmadik részben migráns vállalkozók 

típusait leíró modelleket mutatok be és a negyedik, befejező elméleti részben a 

transznacionalizmus (Transnationalism) fogalmát fejtem ki.  
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2.1. Migráns gazdaságok kialakulása és sikeres működésének tényezői 
 

A migráns gazdasági klaszterek létrejötte és sikeres működése korántsem újkeletű jelenség – 

Light (1984) az Egyesült Államokban az 1880 évekig visszavezeti, hogy a migránsok között a 

mikrovállalkozók felülreprezentáltak. A jelenségre adott első válaszok a munkaerőpiacon 

tapasztalt vagy vélt hátrányok elkerülése oldaláról közelítették meg a jelenséget. Milyen 

hátrányokról beszéltek a kutatók? 

Az asszimilációs hipotézis vonzásában a hangsúly a kulturális különbségeken van. Többen 

amellett érvelnek (Vargas 2005), hogy a különböző származású bevándorlók eltérő jellegű, 

kultúraspecifikus tudással rendelkeznek, ami nem „szállítható” át a határokon. Minél 

közelebb van egymáshoz az amerikai és a származási ország kultúrája, annál kevesebb 

kihívással szembesül egy bevándorló, illetve annál rövidebb időre van szüksége a 

„felzárkózáshoz”. Eszerint amikor a bevándorlók szocializálódnak az amerikai 

mindennapokban és munkaerőpiacon (catching up effect), akkor eltűnnek a kultúrából fakadó 

jövedelmi különbségek. Ezért többek között Vargas úgy érvel, hogy a csoportok közötti 

jövedelmi különbségek egy része ugyan visszavezethető a származásra, de ilyenkor nem a 

diszkrimináció, hanem az eltérő kulturális mintázatok hatását figyelhetjük meg. Vargas 

értékelése bár nem kifejezetten a migráns gazdasági klaszterek létrejöttéről szól, mégis jól 

tükrözi az asszimilációs hipotézisben központi helyet elfoglaló eltérő kultúra, mint 

akadályozó tényező jelentőségét. 

Természetesen nemcsak az eltérő kultúrából vagy habitusból származó nehézségekkel kell 

számolniuk a bevándorlóknak az elsődleges munkaerőpiacon; a migráns gazdasági klaszterek 

létrehozását az olyan munkaerő=piaci hátrányok elkerülése is vezérli, melyek a nyelvtudás 

hiányából, az eltérő oktatási rendszerből vagy a diszkriminációból fakadhatnak (Reitz, 1980). 

A kutatók később felismerték, hogy a hátrányok elkerülése, mint motiváció szükséges, de nem 

elégséges feltétele a migráns gazdasági klaszterek létrejöttének. Számos amerikai 

esettanulmányban olvasható, hogy azonos hátrányos helyzet mellett a különböző migráns 

csoportokban eltérő az önfoglalkoztatás valószínűsége (Goldscheider és Kobrin, 1980; 

Boissevain, 1984; Jenkins, 1984). A kutatók figyelme ezért is irányult a 

csoportjellegzetességek feltárására. Egy korábbi írásomban ezeket a jellegzetességeket az 

egyszerűség kedvéért migráns erőforrásoknak neveztem, amik legfőbb ismérve „…, hogy a 

teljes csoportra jellemzők, azaz a csoporttagság már önmagában a birtoklásukhoz vezet. Ezen 

erőforrások mobilizálása teremti meg más csoportokkal szemben az érvényesüléshez 
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nélkülözhetetlen versenyelőnyt. Ilyen migráns erőforrás lehet például a habitus, a bizalmi 

kapcsolatháló, de akár a nem ritkán önkizsákmányoláshoz vezető munkamorál is. 

Általánosságban tehát elmondható: ha a migráns erőforrások megfelelő gazdasági 

környezettel párosulnak, akkor a migráns csoportok nagy valószínűséggel elkezdenek 

vállalkozni. A szakirodalom a migráns erőforrások mellett természetesen szót ejt az olyan 

klasszikus erőforrásokról is, mint a pénzbeli tőke, szakértelem, kapcsolatok. Fontos 

hangsúlyozni, hogy a migráns erőforrások jelentősége abban áll, hogy részben pótolhatják és 

kiegészíthetik a klasszikus erőforrásokat” (Várhalmi 2010:173).  

A következőkben részletesen kifejtem, hogy a korábbi írásomban az „egyszerűség kedvéért 

migráns erőforrásnak nevezett” tényezők alatt mit ért az angolszász szakirodalom, illetve 

hogyan történik meg ezen erőforrások mobilizációja.  

2.1.1. A társadalmi tőke jelentősége 
 

A társadalmi tőke (social capital) is egyike azon társadalomtudományos kifejezéseknek, amik 

rendkívül népszerűek, sőt már=már mindenhatóak, valószínűleg azért mert mindenki azt ért 

alattuk, amit szeretne. Li (2004) a fogalomhasználatban a következő ellentmondásokat 

azonosította: (1) nem egyértelmű, hogy a társadalmi tőke alatt a társadalmi kapcsolatokat 

(social ties) vagy a társadalmi értékeket (social values) értjük; (2) nem egyértelmű, hogy a 

társadalmi tőke csoporthoz kötöttsége (group2based feature) kiterjeszthető=e a nemzet 

egészére (national attribute); (3) a társadalmi tőke analitikus használhatósága elfedi=e annak 

negatív hatásait az egyénre (dark side is downplayed); (4) a társadalmi tőkét gyakran 

univerzális értelemben használják, miközben a benne rejlő „erő” csak más erőforrások (class2

based resources) használatával együtt fejti ki hatását. Mindezért a társadalmi tőke analitikus 

használata előtt elengedhetetlen, hogy mit is értünk alatt pontosan. Li meghatározásában a „ 

társadalmi tőke a szociális struktúrából fakad. Szilárd kapcsolatok egy olyan halmazát 

foglalja magába, amely lehetővé teszi a kapcsolatok hálójában a helyet a kapcsolatháló tagjai 

számára, hogy  kihasználják a hálózat kollektív erejét, azaz társadalmi, gazdasági célok 

elérésére mozgósítsák a csoporttagságból fakadó erőforrásokat” (Li 2004: 184). Amikor 

tehát társadalmi tőkéről beszélünk, valójában egyszerre sokféle dologról beszélünk, beleértjük 

a kapcsolathálót, a kollektív erőforrásokat, a bizalmi viszonyrendszereket, de az olyan 

normákat is, mint a szolidaritás és kölcsönösség. „A migráns gazdasági klaszter (immigrant 

based economy) egy olyan elkülönülő, de védett és egységes rendszer, ahol a közös nyelv és 

kulturális hasonlóság teremtik meg a vállalkozások sikerességének alapjait.” (Li 2004:180). 
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Li, a társadalmi tőke kapcsán továbbá kiemeli, hogy (1) a csoporttagság teremti meg a 

lehetőséget a csoport erőforrásainak mobilizálására; (2) a társadalmi tőke hasznossága a 

csoporton belüli kapcsolatok kiterjedtségén és intenzitásán alapszik; (3) ezért a társadalmi 

tőke használata költségekkel is járhat. 

Számos esettanulmány hangsúlyozza a migráns gazdaságok sikerességében a társadalmi tőke 

fontosságát. Light (1972) az ázsiai migránsok esetében például a bizalmon alapuló társadalmi 

tőkében látja a hitelmobilizáció kulcsát. Wilson és Portes (1980) egy miami kubaiakról szóló 

tanulmányukban kiemelik az alkalmazottak és munkaadók kölcsönös kötelezettségvállalását, 

ami megteremeti mindkét oldal számára az alternatív mobilitási lehetőségéket.  Chan és 

Cheung (1985) a torontói kínaiak esetében a csoportszolidaritás (group solidarity) mellett a 

migráns vársárlókhoz (ethnic customers) és munkaerőhöz való hozzáférést hangsúlyozzák. 

Marger (1989) az Egyesült Államokban élő kelet=indiaiak kapcsán hangsúlyozza, hogy a 

társadalmi kapcsolatok határozzák meg az üzleti stratégiákat. 

A társadalmi tőke fogalmának népszerűségét növeli, hogy transznacionális megközelítésekbe 

is könnyen adaptálható. A technológiai fejlődés, a kapitalizmus globálissá válása 

megteremtette annak a lehetőségét, hogy diaszpórák határokon átívelő gazdasági csatornákon 

keresztül új üzleti lehetőségeket, stratégiákat alakítsanak ki. A magyarországi kínaiak kapcsán 

Nyíri állapítja meg először, hogy: a „kínai etnikai gazdaság jellege transznacionális, azaz a 

nyereség nagymértékben a Kínában meglevő jó üzleti kapcsolatoktól függ” (Nyíri, 2002: 

167). „Azok a kelet2ázsiai vállalkozók, akik rendelkeznek transznacionális kapcsolatokkal, 

fontos hídfunkciót töltenek be a magyarországi kolóniák gazdasági életében – ők a 

nagykereskedők, az importőrök, akiktől számos vállalkozás üzleti sikere függ” (Várhalmi 

2010). Harison (1996) a transznacionális üzleti kapcsolatokban az új tőkebefektetései 

lehetőségeket emeli, míg Li (1977) a munkaerő=toborzási lehetőségek szélesedését 

hangsúlyozza. 

A csoporttagság a társadalmi tőkén keresztül azonban nem csak exkluzív lehetőségeket, 

hanem korlátokat is teremthet. Reits és Sklar (1997) egy tanulmányukban amellett érvelnek, 

hogy a kizárólagos homogén kapcsolathálók (ethnic2exlusive social networks) ellehetetlenítik 

a többségi társadalom irányában a gyenge kötések kialakulását, ezáltal korlátozzák az 

elsődleges gazdaságban lévő lehetőségekhez való hozzáférést. Wiley (1967) ehhez hasonlóan 

kiemeli, hogy a migráns kapcsolatokba beágyazott vállalkozói hálózatok ugyan számos 

előnnyel kecsegtetik az újonnan belépőket, hosszútávon ezek azonban ez egy csapdahelyzetet 
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eredményezhetnek. Ezzel rokon Li (1977) megfigyelése is, miszerint a migráns 

kapcsolathálónak − különösen a képzetlen munkaerő esetében − kiemelkedő szerepe lehet a 

gyors álláshoz jutásban, a csoport ugyanakkor mindenekfelett álló lojalitást is kikényszeríthet. 

Így az alacsony kvalifikációjú migránsok „megragadhatnak” rosszul fizetett állásaikban és 

munkaadóik „vazallusaivá” válhatnak. Az itt elvárt lojalitás megsértése pedig szigorú 

következményekkel, akár kiközösítéssel is járhat. Rövid távon tehát az etnikai alapú 

kapcsolatháló „életmentő” lehet, segít megoldani a bevándorlók munkaerőpiacon elszenvedett 

nehézségeit, hosszú távon azonban a perspektíva és az egyéni szabadság elvesztésével is 

járhat.  

Az iménti hivatkozások messze nem teljeskörűek, de jelzik, hogy a migráns gazdasági 

klaszterek kialakulásának és sikerének megértésében mennyire termékeny fogalom a 

társadalmi tőke. Portes és Sensenbrenner egy tanulmányukban megkísérelték a társadalmi 

tőke forrásait egységes elméleti keretbe foglalni. Ők a társadalmi tőkét a következőképpen 

határozták meg: „cselekvésre irányuló elvárások egy közösségen belül, amelyek befolyásolják 

a csoport tagjainak gazdasági céljait és célkövető viselkedését” (Portes és Sensenbrenner 

1993:106) és négy forrását különböztették meg.  

Az első az értékintrojekció, aminek lényege, hogy a gazdasági szereplők az interakciókban 

nem kizárólag önző céljaik kielégítésére törekednek, hanem a szocializációjuk során 

elsajátított morálnak felelnek meg. Az ilyen cselekvés pedig erőforrást jelent a közösség 

számára. A kölcsönös cserében rejlő lehetőség is forrása a társadalmi tőkének. Itt tisztán 

instrumentális cselekvésekre kell gondolni, amelyeknek célja nem a csoportnormának való 

megfelelés, hanem a cserékben rejlő win2win előnyök kihasználása. A csere folytán nemcsak 

tőke, hitel vagy anyagi javak áramlanak, hanem olyan nehezen megragadható társadalmi 

javak is, mint például a megbecsülés, az információ vagy a szívesség.  

A korlátozott szolidaritás a társadalmi tőke harmadik forrása, amely a közös migrációs 

élményből, a hasonló társadalmi helyzetből és az így felmerülő átélt és megértett 

nehézségekből fakad. „Ha a kialakuló érzés elég erős, akkor a kölcsönös segítség 

normájának betartásához vezet, amelyekre mint erőforrásra a saját céljaikat követő egyének 

támaszkodhatnak” (Portes és Sensenbrenner 1993:107). Az idegenség érzésével szembesülő, 

a diszkrimináció folytán még jobban összezáró migráns közösségben a korlátozott szolidaritás 

olyan gazdasági előnyök feltételeit teremtheti meg, mint a hitelhez való hozzájutás lehetősége, 

az olcsó és megbízható munkaerő, vagy a termékek, szolgáltatások elsődleges felvevő piaca. 
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Utóbbira remek példa a Miamiban élő nicaraguai közösség esete. A többségi társadalom 

előítéleteivel szembesülve „a nicaraguaiak számos módszert alakítottak ki azonosságtudatuk 

és különbözőségük megerősítésére, beleértve néhány szinte feledésbe merült népművészeti 

hagyomány felelevenítését is. A népművészeti boltoknak például bevételük származik abból, 

hogy a legtehetősebb menekülteknek nicaraguai árukat adnak el.” A vállalkozó szerint 

„…akik Nicaraguában a partikon amerikai és európai ruhát viseltek, most hozzám jönnek, 

hogy cotonát1 vegyenek.” (Vecina=Suarez 1983:112)   

A kikényszeríthető bizalom a társadalmi tőke negyedik forrása. Ez akkor figyelhető meg, 

amikor „…az egyes csoporttagok jelenbeli vágyaikat alárendelik a kollektív elvárásoknak, 

számítva arra, amit Weber hasznos szolgálatnak nevezett, vagyis azokra a hosszú távú piaci 

előnyökre, amelyeket a csoportban való tagság biztosít” (Portes és Sensenbrenner 1993: 107). 

A kölcsönös cseréhez hasonlóan itt is instrumentális cselekvésről van szó, csak a cselekvés 

nem egy másik egyénre, hanem a teljes közösségre, pontosabban annak társadalmi 

kapcsolathálójára irányul. Látni kell, hogy itt a társadalmi tőke nem az elkülönülés adta 

szolidaritásból, hanem a közösség belső szankcionáló erejéből táplálkozik. Példaként 

gondolhatunk itt az olyan informális kapcsolatokon alapuló hitelekre, ahol a garanciát nem a 

jogszabályok, hanem csoporttagság jelenti. Ilyen a Miamiban élő kubaiak körében feltárt 

„jellemhitel” néven ismerté vált gyakorlat. Itt a vállalkozás beindítása céljából a már 

letelepedett kubaiak kis összegű hiteleket kínáltak az újonnan érkező menekülteknek: „Ezeket 

a 10215 ezer dolláros kölcsönöket azért adtuk, mert ismertük az emberek hírnevét és 

tisztességét. Nem volt veszteség, mindannyian visszafizették a pénzt… Ez a hitelezési gyakorlat 

19732ban megszakadt, mert az új menekülteket már nem ismertük.” (Portes, Stepick 

1993:115). Az elméleti keretrendszert az alábbi táblázat foglalja össze2: 

  

                                                           
1
 Nicaraguai indián pamuting 

2
 Az itt megjelenített táblázat teljes mértékben azonos Sik, E (eds.) (2001): A migráció szociológiája. 108. 

oldalán található táblázattal.  
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2.1. táblázat: Összefoglaló táblázat: a társadalmi tőke forrásai 

Források 
Működési elv 

Az alkalmazkodás egyéni 
motivációja 

Értékintrojekció 
Konszenzuálisan elfogadott hitekre 

való szocializálás 
Elveken alapuló 

Kölcsönös csere 
A kölcsönösség normája a szemtől 

szembeni interakciókban 
Instrumentális 

Korlátozott szolidaritás Szituációs reaktív érzések Elveken alapuló 

Kikényszeríthető bizalom 
Csoporttagsághoz kötött egyedi 

jutalmak és büntetések 
Instrumentális 

 

2.1.2. Csoporterőforrások jelentősége     
 

 A társadalmi tőke habár kulcskifejezés, messze nem „varázsszó”. A legtöbb esettanulmány 

felhívja arra a figyelmet, hogy a társadalmi tőke csak akkor válik a sikeresség motorjává, ha a 

csoport jelentős erőforrásokat birtokol.  Az egyéni kompetenciák és klasszikus tőkék, a 

diaszpóra mérete és koncentráltsága, a származási ország politikai berendezkedése, gyártási 

kapacitása, illetve a szállítási lehetőségek csak néhány példa, amik jelentős hatással bírhatnak 

a klaszterek kialakulására és sikerességére. A következőkben három elméleti modellt mutatok 

be, amik megkísérelték osztályozni és keretbe foglalni a migráns gazdasági klaszterek 

kialakulásához és sikeres működéséhez szükséges tényezőket.  

A TURNER2BONACICH MODELL 

Az első, Turnernek és Bonacichnak (1980) „A közvetítő kisebbségek összefoglaló elmélete 

felé” című tanulmányukban megfogalmazott kísérlete, amiben magyarázatot kerestek a 

közvetítő kisebbségek3 kialakulására és fennmaradására. A modell szerint a közvetítő 

kisebbségek kialakulásának feltételei akkor kedvezőek, ha (1) származási alapokon nyugvó 

struktúrák jönnek létre; (2) a befogadó társadalom ellenségesen viselkedik a migránsokkal 

szemben; és (3) a migránsok közvetítő jellegű gazdasági szerepekre koncentrálják üzleti 

tevékenységüket. A három tényező egymással „megerősítő kölcsönhatásban” áll; együttes 

megjelenésük lehetővé teszi a kialakulást, folyamatos interakcióik pedig fenntartják az 

állapotot.  

A szerzők amellett érvelnek, hogy az empirikus vizsgálatoknak azokra a körülményekre kell  

koncentrálniuk, amik a felsorolt tényezők valószínűségét növelik. Ezeket nevezik kulturális, 

                                                           
3
 A közvetítő kisebbségek elmélete valójában egyike az első átfogó elméleti kezdeményezéseknek, amik 

kísérletet tesznek a migráns gazdaságok leírására. A közvetítő kisebbség fogalma nem más, mint egy elméleti 
konstrukció, egy ideáltípus.  
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kontextuális és szituációs faktoroknak4. „A kulturális, kontextuális és szituációs faktorokat 

értelmezhetjük úgy is, hogy az első a származási társadalomban fennálló feltételeket, a 

második a befogadó társadalomban fennálló feltételeket és a harmadik a bevándorlók 

jellemző körülményeit jelenti” (Turner, Bonacich 1980: 130). A három tényező és a három 

faktor összefüggéseit az alábbi táblázatban foglalom össze: 

2.2. táblázat: Összefoglaló táblázat: A Turner 2 Bonacich modell 

 Kulturális faktor Kontextuális faktor Szituációs faktor 
Csoporton belüli 
szerveződés 

Hazatérés eszménye 
Kulturálisan homogén 
befogadó társadalom 

Számszerű kisebbség 

Vállalkozói munkakörökben 
való koncentrálódás 

Fejlett 
pénzgazdálkodás a 

származási országban 

Erősen differenciálódott, 
mobilitási csatornák 

nélküli befogadó 
társadalom 

Mértéktartó életvitel 

Befogadó társadalom 
ellenséges viselkedése 

Erősen etnocentrikus 
származási kultúra 

Alacsony szintű 
pluralizmus a befogadó 

társadalomban 

Jelentős kulturális 
különbség megélése 

 

A táblázatban foglaltak közül egyedül a hazatérés eszménye (sojourning) igényel némi 

magyarázatot. Lényegében azt jelenti, hogy a migráns csak ideiglenesen, társadalmi mobilitás 

céljából telepszik meg a befogadó országban. A hazatérés eszménye nem feltétlenül vezet 

tényleges hazatéréshez, de önmagában a gondolat vagy vágyakozás meghatározhatja a 

migránsok életvezetését és gazdasági stratégiáit. Bonacich (1973) a közvetítő kisebbségről 

szóló elméletében plasztikusan részletezi, hogy a hazatérés eszméje hogyan válik a 

vállalkozói sikeresség motorjává. Eszerint a migránsok elhalasztják és korlátozzák a 

fogyasztásukat, „kinyújtják” a munkaidejüket = az alacsony igényküszöb pedig 

versenyelőnyként jelentkezik a piaci versenyben. Látni kell, hogy a hazatérés eszménye 

szorosan kapcsolódik az új közgazdaságtani modellekben hangsúlyozott kollektív migrációs 

stratégiákhoz és számos transznacionális aktus forrása lehet.  

Turner és Bonacich úgy gondolják, hogy a tényezők „megerősítő kölcsönhatásai” 

eredményezik a közvetítő kisebbség kialakulását és fennmaradását. A csoporton belüli 

szerveződés a gazdasági koncentrálódás irányába hat, de fordítva, a többségi társadalom 

ellenséges érzülete is fokozza a csoporton belüli szerveződést, és így együtt, a gazdasági 

koncentrálódás fokozza az ellenségességet. 

                                                           
4
 A szöveg magyar fordításában a „faktor” elnevezés helyett „tényező” szerepel. A fordítók azonban a „tényező” 

elnevezéssel illetik a közvetítő kisebbségek kialakulásának feltételeit is. Ezért a könnyebb megkülönböztetés 
miatt változtattam meg a hivatkozott elnevezést.  
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A modell legfőbb erénye, hogy a szerzők felismerték, hogy a korábbi munkák egy=egy 

tényezőre, faktorra összpontosító magyarázatai nem írják le meggyőzően a klaszterek 

kialakulását és sikeres működődésüket, ezért új modelljükben komplexitásra törekedtek. Light 

(1984) szerint azonban Turner=Bonacich modell nem számol minden releváns tényezővel, így 

a téma tárgyalása az ő modelljével folytatódik. 

A LIGHT MODELL 

Light (1984) az erőforrások között megkülönbözteti az etnikai erőforrásokat (ethnic 

resources) az osztály erőforrásoktól (class resources). Az osztály erőforrás lehet materiális, 

mint a magántulajdon, a tőke vagy a rendelkezésre álló humán erőforrás=kapacitás, illetve 

kulturális, mint az elsajátított tudás, a kompetenciák vagy a polgári értékek (bourgeois 

values). Itt etnikai erőforrásoknak nevezünk minden más erőforrást, amit a csoport a 

gazdasági siker érdekében használhat. Ezek között Light megkülönbözteti az ortodox 

tényezőktől a reaktívakat (orthodox and reactive cultural contexts). Az előbbiek egy csoport 

olyan kulturális sajátosságai, amik megteremtik a vállalkozásra motivált és vállalkozásban 

sikeres tagság lehetőségét. Korai szociológiai munkákban a különböző etnicitású sikeres 

vállalkozások okát kizárólagosan a kulturális örökségben (cultural endowments) látták. 

Sejteni lehet, hogy a megközelítés alapját Max Weber „Protestáns etika és kapitalizmus 

szelleme” című tanulmánya ihlette, ahol a szerző a sikeres vállalkozáshoz szükséges attitűd 

magjait a protestáns dogmákban véli felfedezni. 

Light amelett érvel, hogy a migráns gazdaságok kialakulása és sikeressége az erőforrástípusok 

együttes mobilizációjától függ. Ugyanakkor itt azt is megállapítja, hogy a különböző 

klaszterek eltérő mértékben támaszkodhatnak egyik vagy másik erőforrástípusra. Empirikus 

tapasztalatok alapján trendként azonosítja, hogy a korai – XX. század eleji vagy korábbi – 

klaszterek inkább az etnikai erőforrások mobilizációjára támaszkodtak és az osztály 

erőforrások fokozatosan nyertek egyre nagyobb szerepet. Hangsúlyozza, hogy az etnikai 

erőforrások szerepének jelentősége abban áll, hogy részben pótolhatják és kiegészíthetik az 

osztály erőforrásokat.   

Ezen a ponton érdemes visszatekinteni az asszimilációs hipotézis kapcsán megfogalmazott 

Vargas=i gondolatokra. Míg ott a kulturális sajátosságokra elhagyandó hátrányként tekintettek, 

addig Light ugyanezt a siker magjaként azonosítja. Bauder például Vargas megközelítésével 

részben rokon, de az ő asszimilációs hipotézisétől eltávolodva a kulturális sajátosságokat a 

bourdeui habitus fogalmán keresztül értelmezi (Bauder 2005). Bourdieu habitus alatt a 
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stratégiák generáló elvét érti, ami képessé tesz egy bizonyos habitussal „megáldott vagy 

megvert” egyént az újításra, olyan cselekedetekre, amelyek nem az egyszerűen tanult 

cselekvési vagy viselkedési minták reprodukciói, hanem olyanok, amelyeket az egyén abban a 

formában sohasem sajátított el. A habitus tehát a szocializáció során internalizálódott 

mindennapi tudás, mely segítségével egy adott kultúrában a történéseket értelmezni tudjuk, 

ezáltal megfelelő válaszokat adhatunk az ingerekre. A habitus így nem más, mint a „belsővé 

tett történelem”, a „strukturáló struktúra”. Minden esetben, amikor „új mezbe” kerülünk, 

megszűnik addig reflektálatlan habitusunk magától értetődősége, annak határai és korlátai 

azon nyomban nyilvánvalóvá válnak, és komolyan felmerülhet annak a veszélye, hogy esetleg 

nem leszünk képesek az új közegben velünk szemben támasztott elvárásoknak megfelelni. 

Bauder szerint a bevándorlók az eltérő habitusukból kifolyólag nem egyenlő eséllyel indulnak 

a különböző pozíciók betöltésére irányuló versenyben, így rosszabb eredményeket is érnek el.  

Dél=ázsiai migránsok munkaerő=piaci stratégiáit vizsgálva megállapítja, hogy a habitusuk 

kifejezetten kedvez a vállalkozói tevékenységnek. A kulturális sajátosságok tehát központi 

jelentőségűek és Vargas és Bauder megközelítései jól mutatják a hangsúlyok eltolódását. Míg 

Vargas megáll az elsődleges munkaerő=piacon valószínűsíthető hátrány azonosításában, addig 

Baudernél ugyanez: a sikeres vállalkozás motorja.  

A vállalkozói sikerhez vezető kulturális sajátosságra szemléletes példa a kínaiak esetében a 

guanxi5. Pozna (2006) tömör meghatározása szerint a guanxi: két ember között, informális 

hálózaton keresztül kialakuló, hosszan tartó, személyes, dinamikus kontaktusra épülő, 

interaktív kapcsolat. Ugyanerről Simon Adrienn még szemléletesebben fogalmaz: „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 következő ember fog megadni rajtam keresztül. Tehát ez egy kiterjedt, 

kölcsönös KGST.”6A kínai gazdasági klaszterek sikerességét gyakran kapcsolatba hozzák a 

guanxi=val, ezzel a kínai társadalomba beágyazott kulturális sajátossággal, ami évezredek óta 

behálózza és működteti a társadalmat. Visszatérve Light modelljéhez, az ortodox tényezők 

hipotézise szerint a kelet=ázsiai vállalkozások üzleti ereje tehát visszavezethető egy kulturális 

intézményre, hiszen azon keresztül gyorsan tudják a kapcsolathálóban rejlő erőforrásokat 

mobilizálni. P. Szabó Sándor szerint ez a kínai üzleti modell alapja: „kódolva van a 

                                                           
5
 ejtsd: [kuanhszi] 

6
 Forrás: MKIK=GVI: „A Távol=Keletről Magyarországra érkező állampolgárok munkavégzésének fő 

jellegzetességei, típusai”, 2008 – szakértői interjú 
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rendszerben. Egy kínai tudja, hogyan működik a szokásjog a guanxik között, mert ezt látta az 

apjától, aki ugyanezt a nagyapjától tanulta”7. 

Amikor már a zsidóktól kezdve a kínaiakon keresztül a görögökig a siker mindenhol a 

kulturális örökséggel lett kapcsolatba hozva felmerült más tényezők bevonásának 

szükségessége.  A korábban ismertetett Turner=Bonacich modellben jelennek meg először 

például a reaktív kulturális tényezők – olyan jelentős hangsúllyal, hogy az ortodox 

tényezőkkel már nem is foglalkoztak. Ezen tényezők jelentősége abban áll, hogy a kulturális 

örökségtől függetlenül a migráció és idegenség (alien status) önmagában életre hív olyan 

erőket, amik vállalkozásra ösztönöznek és sikeressé tesznek migráns csoportokat. Ezek közül 

Light három tényezőt emel ki. Az első a relatív elégedettség (relativ satisfaction), ami a 

migráció klasszikus elméletével rokonságban kimondja, hogy a migránsok inkább vállalják az 

alacsony presztízst és a munka=orientált életmódot8, mint a többségi társadalom, hiszen 

anyagilag még mindig jobban járnak, mint otthon maradt társaik. A második tényező a reaktív 

szolidaritás (reactive solidarity), ami egyszerűen azt jelenti, hogy a migráns létből fakadó 

kölcsönös segítségnyújtás és szolidaritás olyan környezetet teremt, ami elősegíti a migráns 

vállalkozások létrejöttét. Ennek kapcsán Bonacich (1973) az ellenséges környezet kihívásaira 

adott reakciót állapította meg, Li (2004) pedig a gazdasági siker érdekében formálódott szoros 

instrumentális együttműködést. Bárhova is helyezzük a hangsúlyt belátható, hogy az azonos 

élethelyzet, a közös identitás és a kulturális gyökerek erősítik egy csoport szolidaritását.  

Light harmadik, reaktív tényezőként a Turner=Bonacich modellben ismertetett hazatérés 

eszményét emeli ki. A modell az áttekinthetőség kedvéért az alábbi táblázatban került 

összefoglalásra.  

2.3. táblázat: Összefoglaló táblázat: A Light modell 

 Etnikai erőforrások Osztály erőforrások 

Ortodox kulturális 
tényezők 

Reaktív kulturális 
tényezők 

Materiális tényezők Kulturális tényezők 

relatív elégedettség magántulajdon tudás 
reaktív szolidaritás tőke kompetenciák 
hazatérés eszménye humán erőforrás kapacitás polgári értékek 

 

 

                                                           
7
 Forrás: MKIK=GVI: „A Távol=Keletről Magyarországra érkező állampolgárok munkavégzésének fő 

jellegzetességei, típusai”, 2008 – szakértői interjú 
8
 A magyar és angolszász szakirodalom egyaránt az önkizsákmányolás kifejezést használja. Ez a kifejezés az 

ázsiai migránsok számára idegen, sőt sértő is lehet. Ezért jelen tanulmányban helyette a munka=orientált életmód 
kifejezést használom.  
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AZ ALDRICH2WALDINGER MODELL 

A harmadik modell Aldrich és Waldinger (1990) nevéhez fűződik. A modell megalkotásának 

célja itt is a migráns gazdaságok működésének és sikerességének megértése volt. Áttekintve 

az ezzel kapcsolatos elméleti próbálkozásokat és empirikus munkákat, ők a 

lehetőségstruktúrák (oppurtunity structures), a csoportjellegzetességek (group characteristics) 

és a stratégiák (strategies) interakciós modelljét ajánlották a klaszterek leírására és 

szisztematikus összehasonlítására.  

Általános kritikájuk szerint a korábbi próbálkozások sok esetben olyan tényezőket helyeznek 

a középpontba mint például a munka=orientált életforma, a magas kockázatvállalási 

hajlandóság, vagy a hazatérés eszménye, miközben ezeknek valójában a megértés tárgyát 

kellene képezniük. A lehetőségstruktúrák fogalma azzal az igénnyel került bevezetésre, hogy 

hiába bármilyen ortodox vagy reaktív kulturális tényező, ha nem adottak a sikeres vállalkozás 

kontextuális előfeltételei. Fontos, hogy Turner és Bonacich modelljében is felmerül ugyan a 

kontextuális faktorok fogalma, ők azoban azt nem a gazdasági lehetőségekre, hanem a 

többségi társadalom berendezkedésére vonatkoztatva használják. Az Aldrich és Waldinger =

modell nagy újítása tehát az, hogy a kialakulás és sikeres működés elemzését kiterjesztik a 

gazdasági és jogi kontextusra. Ezeket nevezik lehetőségstruktúráknak, amelyek között 

megkülönböztetik a piaci feltételeket (market conditions) és a vállalkozóvá válás lehetőségét 

(access to ownership).  

A vállalkozóvá válás lehetőségének vizsgálatában éppannyira fontos egy ország szabályozási 

környezetének, mint az interetnikus verseny kiélezettségének vizsgálata.  Utóbbi kapcsán 

elmondják, hogy általában akkor kiélezett a verseny, ha a migránsok egy=egy gazdasági 

niche=ben folytatnak üzleti tevékenységet, illetve a nagyon kiélezett verseny akár a klaszter 

felbomlásához is vezethet.   

A piaci feltételek esetében a migráns, és a többségi társadalomhoz tartozó potenciális vásárlók 

vizsgálatát ajánlják. Előbbi jelentőségét elsősorban a migránsok magas száma és térbeli 

koncentráltsága, utóbbit pedig a munka=intenzív gazdasági niche=ek elérhetősége és az 

egzotikus áruk iránti kereslet teremthetik meg. Egy érdekes, Párizsból származó példa mutat 

rá arra, hogy önmagában a munka=intenzív gazdasági niche elfoglalása is sikerhez vezethet. 

Mung és Guillon (1986) figyelték meg, hogy a migráns tulajdonban lévő kisebb boltok 

ugyanazt az árut kínálták, mint francia konkurenseik, azonban az ünnepnapokon is hosszabb 

nyitvatartással  jelentős számú, többségi társadalomhoz tartozó állandó vevőre tettek szert.  
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A csoportjellegzetességek meghatározása kapcsán nem kezdik el újrarendszerezni és 

kiegészíteni a korábban használt fogalmakat, hanem „huszárvágásszerűen” megkülönböztetik 

a motivációs tényezőket (predisposing factors) és az erőforrás=mobilizáció lehetőségeit 

(resource mobilization). A megkülönböztetés kétségtelen előnye – amellett, hogy a korábban 

már megalkotott értékes fogalmak könnyen adaptálhatóak –, hogy különválasztja a kialakulás 

és sikeres működés feltételeit, hiszen a motivációs tényezők inkább a klaszterek 

kialakulásában, az erőforrás=mobilizáció pedig inkább annak sikeres működésében játszik 

szerepet.  

A stratégiák a lehetőségstruktúrák és csoportjellegzetességek interakciója kapcsán jönnek 

létre. A stratégiák alatt azt értik: „…ahogy az egyén  másokhoz való viszonyában pozicionálja 

magát azért, hogy elérje saját céljait. A cselekvésre motiváló erő habár lehet szubjektív, 

merőben személyes, a stratégiát a társadalmi körülmények formálják... a stratégia 

társadalmivá válik, amennyiben a személy felismeri mások tényleges vagy lehetséges hatását, 

azok értékrendjét és cselekvéseit, és hogy azok hogyan hatnak saját céljaira.” (Hamilton 

1985: 408)  

A modell az áttekinthetőség kedvéért az alábbi táblázatban került összefoglalásra. 

2.4. táblázat: Összefoglaló táblázat: Az Aldrich – Waldinger modell 

Lehetőség struktúrák 
Piaci lehetőségek 

Etnikai vásárlók 
A többségi társadalom, mint piac 

Vállalkozóvá válás lehetősége 
Klaszteren belüli verseny 
Szabályozási környezet 

Csoport jellegzetességek 
Motivációs tényezők 

Láncmigráció 
Diaszpóra jellegzetességek 
Kulturális örökség 

Erőforrás mobilizálás 
Etnikai erőforrások 
Etnikai társadalmi struktúra 

 
Stratégiák 

 

 

ÖSSZEGZÉS 

Elsőre bármennyire is különbözőnek tűnnek a bemutatott modellek, látni lehet, hogyan 

építkeztek egymásból és hogyan igyekeztek meghaladni elődjeiket. Turner és Bonacich 

modelljének érdemeként el kell ismerni, hogy felismerték, hogy a klaszterek létrejöttének és 

sikeres működésének megértéséhez többszempontú megközelítés szükséges, illetve elsőként 

helyeztek jelentős hangsúlyt a kulturális reaktív tényezőkre. Ahistorikus ihletése folytán 

azonban empirikus vizsgálódás alapjaként nehezen alkalmazható. A Light=féle modell jól 
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összegzi és rendszerezi a különböző tényezőket, az erőforrások mobilizálását azonban 

magától értetődőnek veszi, nem fordít figyelmet a jelenségek folyamatjellegére, így nem hagy 

teret a változások megértésének. Az Aldrich=Waldinger megközelítés kontextusként beemeli a 

lehetőségstruktúrákat, amivel jelentős mértékben bővíti az elemzési perspektívát. A 

dinamizmus megjelenítésének is helyt adó modelljük nagy szabadságfokkal bír, könnyedén 

bővíthető és variálható. Kritikaként talán annyit lehet elmondani a lehetőségstruktúrák 

kapcsán, hogy bár nem zárják ki a származási ország társadalmi és gazdasági 

jellegzetességének elemzésének a lehetőségét, ajánlásaikban ezt nem szerepeltetik. Az alábbi 

táblázat foglalja össze a bemutatott három modell fogalomhasználatát, érdemeiket és 

gyengeségeiket.  

2.5. táblázat: Összefoglaló táblázat: Csoporterőforrásokat leíró modellek 

 Dimenziók Érdemek Gyengeségek 
Turner = 
Bonacich 

�� Kulturális faktorok 
�� Kontextuális faktorok 
�� Szituatív faktorok 

�� Az első többtényezős 
modell 

�� Kulturális reaktív 
tényezők megjelenítése 

�� Dinamikus modell 

�� Ahisztorikus és nem 
adaptálható jelen társadalmi 
viszonyokra 

�� Empirikusan nem 
használható 

Light �� Etnikai erőforrások 
(ortodox, reaktív) 

�� Osztály erőforrások 
(materiális, kulturális) 

�� Osztály erőforrások 
beemelése 

�� Ortodox tényezők 
megtartása 

�� A befogadó társadalom 
kontextusát nem kezeli 

�� Statikus modell 
�� Erőforrás mobilizációt 

magától értetőnek veszi 
Aldrich = 
Waldinger 

�� Lehetőség struktúrák 
�� Csoport jellegzetességek 
�� Stratégiák 

�� Lehetőségstruktúrák 
beemelése 

�� Dinamikus modell 
�� Nagy szabadságfokkal 

bír, könnyen bővíthető 

�� A lehetőségstruktúrákba 
beilleszthető, de a szerzők 
nem hangsúlyozzák az 
anyaország gazdagági 
helyzetét 

 

Az eddigiekben arra kerestem a választ, hogy miért vállalkoznak egyes migránscsoportok 

nagyobb arányban, mint mások, illetve mi a sikeres működésük alapja. A társadalmi tőke 

ebben a témában megkerülhetetlen. A fogalom migrációkutatástól független kidolgozottsága 

ellenére Li (2004) mégis a különböző értelmezési lehetőségekre figyelmeztet, és felhívja a 

kutatók figyelmét arra, hogy egy ennyire általános fogalmat nagyon könnyű használni, mert 

mindenki érteni vél alatta valamit, miközben ezen értelmezések közel sem mindig egyezőek. 

Portes és Sensenbrenner (1993) egy írásukban kísérletet tesznek arra, hogy a társadalmi tőke 

forrásait egységes elméleti keretbe foglalják, kiemelve a migráns vállalkozások számára 

fontos szempontokat. Ők a társadalmi tőke négy forrása között megkülönböztetik az 

értékintrojekciót, a kölcsönös cserét, a korlátozott szolidaritást és a kikényszeríthető bizalmat. 

Ezen fogalmak a vállalkozók üzleti stratégiáinak megértésében fognak majd külön 

jelentőséget nyerni.  
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A társadalmi tőke azonban csak akkor válhat a sikeresség motorjává, ha jelentős erőforrások 

is rendelkezésre állnak, ezért bevezettem több, különböző erőforrásokat leíró, struktúrába 

foglaló elméleti modellt. A disszertáció empirikus részében leginkább Aldrich és Waldinger 

modellje „visszhangzik”. Számomra a legfontosabb tanulság az, hogy hiába bármilyen 

csoporterőforrás, ha azok érvényesítéséhez a kontextuális előfeltételek nem adottak. Így a 

magyarországi migráns gazdasági klasztereket feltáró elemzések nem nélkülözhetik ezt az 

aspektust sem.  
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2.2. Migráns gazdaságokat leíró koncepciók 
 

A migráns gazdaságok vonatkozásában számos fogalom, ideáltípus és elmélet született az 

elmúlt harminc évben; ezek gyakran ellentmondásba kerültek egymással, máskor 

kiegészítették egymást, hol egyiküket, hol másikukat tekintették empirikus vizsgálódásra 

alkalmas kiindulópontnak, de az is előfordult, hogy az empirikus tapasztalatok szétfeszítették 

az elméletet, így „parkolópályára” kerültek, hogy később, újabb munkákban felkarolják, 

kiegészítsék és továbbgondolják őket. Napjainkra három nagy elméleti megközelítés képe 

rajzolódott ki, a közvetítő kisebbség, az enklávé és a niche. Jelen fejezetek célja ezen 

megközelítések bemutatása.  

A KÖZVETÍTŐ KISEBBSÉG 

A közvetítő kisebbség fogalmát Blalock (1967) használta először és Bonacich (1973) dolgozta 

tovább. A „közvetítő kisebbség” fogalma (middleman minority) olyan migránsokat takar, akik 

határokon átnyúló etnikai hálózatokra támaszkodva intézményesített pozíciókat építenek ki a 

gazdaság bizonyos jól körülhatárolt, a társadalom felső és alsó osztályai között elhelyezkedő 

területein, miközben maguk – idegenségük okán – a hierarchián kívül maradnak. 

A közvetítő kisebbség elméletében a hazatérés eszménye központi fogalom. A hazatérés 

eszméjéből nem feltétlenül következik a tényleges hazatérés, de maga a gondolatiság (vagy 

vágyakozás) meghatározza a migráns gazdasági stratégiáját és élethelyzetét a befogadó 

országban. Eszerint a közvetítő kisebbség jobban elkülönül a többségi társadalomtól, és ezt a 

típust az asszimiláció alacsony szintje jellemzi. A kapcsolati hálóban erősen dominálnak a 

megegyező származásúak, így az interetnikus házasságok ritkák. A migránsok nem vesznek 

részt a politikai életben, és gyereknevelési stratégiáik is inkább a hibernalizációt szolgálják. A 

hazatérés eszméjének gazdasági következménye az, hogy a migránsok olyan gazdasági 

ágazatban vállalkoznak, ami nem köti őket hosszú távon a földrajzi értelemben vett területhez, 

így például nem végeznek ipari vagy mezőgazdasági tevékenységet (Bonacich 1973), hanem 

jellemzően valamilyen kereskedelmi vagy pénzpiacokhoz közel álló niche=ben érvényesülnek.     

A Bonacich által leírt gazdasági klaszterra jellemző, hogy a belső munkaerőpiacról alacsony 

bérek és kedvezőtlen munkafeltételek mellett (például szerződés, munkaköri leírás hiánya 

,vagy hosszú munkaidő) toboroznak alkalmazottakat. A kedvezőtlen feltételek mellett 

azonban a tradicionális gondoskodás is megvalósul a foglalkoztatásban. A tulajdonos például 
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szállást biztosít, vagy segít a hivatalos ügyek intézésében, később pedig segíthet az 

alkalmazottnak saját vállalkozása beindításában. Az ilyesformán megvalósuló foglalkoztatás 

tehát növeli a klaszter versenyképességét és rugalmasságát, illetve biztosítja az új vállalkozók 

újratermelődését.  

AZ ENKLÁVÉ GAZDASÁG 

A migráns enklávé gazdaság fogalma a munkaerőpiac szegmentáltságának irodalmába 

illeszkedik. A hetvenes évek elején terelődött arra a figyelem, hogy a munkaerőpiac nem 

egységes, hanem felosztható primer és szekunder szegmensekre. Míg a primer szektort a 

stabilitás, a formalitások, a magas jövedelem, és az előrejutási perspektíva jellemzi, addig a 

szekunder szektort mindezek ellentéte. A szekunder szektor által kínált munkahelyek így 

kevésbé vonzóak, ezért jellemzően különböző marginális csoportok foglalják el. Az enklávé 

gazdaság nem tartozik sem az elsődleges, sem a másodlagos gazdasághoz, hanem önálló 

egységet képez. Itt a migránsok a többségi társadalométól gyökeresen eltérő struktúrák 

keretein belül érvényesülhetnek. Az ugyan máig vita tárgya, hogy az érvényesülési lehetőség 

mennyire feleltethető meg az elsődleges gazdaságban tapasztaltaknak, az azonban 

elfogadottnak tűnik, hogy ha korlátozásokkal is, de azok alternatíváját kínálja. Ezért az 

enklávé fogalma – a hétköznapi zárvány kifejezéssel ellentétben = pozitív tartalmat hordoz 

magában: az enklávészerű gazdaságban való részvétel nem kényszer, nem menekülés, hanem 

lehetőség. 

Migráns enklávé gazdaság alatt migráns tulajdonban lévő, széles gazdasági tevékenységet 

átölelő vállalkozásokat értünk (Logan, Alba, McNulty 1994), amelyek térben 

koncentrálódnak, és jelentős számú, a tulajdonosokkal egyező nemzetiségű bevándorló 

kisebbséget foglalkoztatnak (Portes, Wilson 1980). Az enklávé vállalkozók, szemben a 

közvetítő kisebbségekkel, migráns környezetben működnek, és működésük alapjai migráns 

társadalmi struktúrákban gyökereznek.  

A meghatározás tehát három pillérből tevődik össze. Az első és talán legfontosabb 

jellegzetesség a migráns vállalkozások térbeli koncentrálódása. A térbeli koncentrálódás 

fontos, de nem elégséges kritériuma az enklávénak. Az enklávé nem azonos a származási 

alapon szegregálódott városrészek gazdaságával (ethnic neighborhoods economy), amik 

elsősorban a lakókörnyezet mindennapi szükségletét kielégítő szolgáltatásokra épülnek. A 

szegregálódott városrészek gazdaságával ellentétben az enklávé a migráns csoport mellett a 

többségi társadalmat is  kiszolgálja.  
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A másik pillére a meghatározásnak az etnikailag azonos munkaerő szerepének hangsúlyozása. 

Ahogyan azt már korábban említettem, a belső munkaerőpiac minden migráns gazdaság 

sajátja, az etnikailag azonos munkaerő használatának a mértéke azonban jelentős eltéréseket 

mutathat. 

Eredetileg a harmadik jellegzetesség a viszonylagos függetlenség a nemzetgazdaságtól volt. 

Portes és szerzőtársai eredetileg amellett érveltek, hogy a migráns enklávé – amennyiben 

teljesen kifejlett = egyfajta önellátó egységként működik (Portes, Manning 1986). Ha a 

munkavégzés, az oktatás és a különböző szolgáltatásokhoz való hozzáférés megvalósul az 

enklávé keretein belül, akkor a migránsnak abból nem szükséges kilépnie. Ez a meghatározás 

egy olyan önellátó gazdasági klaszter képét festi meg, amin belül a tevékenységek széles 

skálája egyszerre produkálja a gazdaság működéséhez szükséges bemeneti és kimeneti 

oldalakat, és lényegében független a gazdaság további részeitől. Később a kutatók enyhítettek 

ezen a kritériumon, és az önellátást a széleskörű, produktív ( mezőgazdasági vagy ipari )  

gazdasági tevékenységgel helyettesítették (Logan, Alba, McNulty 1994). Hangsúlyozzák, 

hogy a migráns gazdasági enklávé sajátjai az olyan közösség=orientált szolgáltatások is, mint 

például a média, az egészségügy, az oktatás és az olyan migráns kulturális szervezetek, 

amelyek célja a közös identitás és a tradíciók fenntartása. 

Zhou (1992) a New York=i China Town=ban végzett kutatása alapján megkülönbözteti a 

védett klasztert (protected cluster) és az export=orientált klasztert (export2orientated cluster), 

mint az enklávé két szegmensét. Az enklávé védett klaszterében lényegében olyan 

származáshoz köthető termékeket és szolgáltatásokat kínálnak, amik nem, vagy csak nehezen 

érhetőek el kívülállók számára – itt tehát a belső fogyasztásról van szó.  Termékek, 

szolgáltatások alatt nem csupán egyedi ételhozzávalókra vagy tradicionális gyógyászatra kell 

gondolni, hanem olyan szolgáltatásra is, amik kifejezetten a migrációval függenek össze, 

például hivatalos dokumentumok beszerzése, tolmácsolás, vagy akár a vállalkozás 

beindításához szükséges ügymenetben való segítségnyújtás. Érthetően egy ilyen klaszter 

meglehetősen független a befogadó ország gazdaságától és szereplői nincsenek 

versenykényszerben a klaszteren kívüli szereplőkkel. Az export=orientált klaszterben kevésbé 

hangsúlyos a belső piac és a széleskörű gazdasági tevékenység. Itt a bevándorlók a többségi 

társadalom gazdasági szereplőivel versenyben állnak, illetve nagymértékben ki vannak téve a 

többségi társadalom fogyasztási szokásainak. Erre a klaszterra jellemző a nem migráns 

foglalkoztatottak magas száma – akik számára azonban az enklávéban való foglalkoztatottság 
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egyenértékű a másodlagos gazdaságban való foglalkoztatottsággal, így nem élvezik a speciális 

mobilitási lehetőségeket. 

Többen rámutattak, hogy az enklávé Portres=i fogalma túlságosan korlátozó, és mivel a 

Miami=ban élő kubai migránsokra lett szabva, így nem alkalmas más etnikumok által 

működetett gazdaságok leírására (Waldinger 1993, Logan, Alba, McNulty 1994). Logan és 

szerzőtársai bemutatták, hogy az Egyesült Államokban vizsgált 17 migráns gazdaságból 8 

csoport által működtetett gazdaság még egy megengedő meghatározás mellett sem nevezhető 

enklávé gazdaságnak. 

A MIGRÁNS GAZDASÁGI NICHE 

A niche megközelítés középpontjában a gazdasági specializáció áll: egy migráns csoport 

vállalkozásai egy vagy több olyan gazdasági tevékenység köré összpontosulnak, ahol 

hatékonyan tudnak érvényesülni. A niche megközelítés összeköthető a láncmigráció 

jelenségével. Eszerint, ha egy migráns csoport kiépített egy „hídfőállást” valahol, akkor az új 

migránsok nem véletlenszerűen választanak célállomást, hanem kapcsolataik által vezérelve 

követik őket. A migráció kockázatai, amik lényegében a kapcsolathiányos és idegen kulturális 

társadalmi környezetből, a nyelvhasználatból vagy akár a tudás eltérő értelmezéséből 

fakadhatnak, így minimalizálódnak (Waldinger 1989, 2003). Az újonnan érkezők bevett 

minták alapján kezdik meg gazdasági tevékenységüket. Az első migránsok különböző külső, 

és belső tényezők által meghatározott munkaerő=piaci jelenléte tehát az újonnan érkezők által 

folyamatosan erősödik, a specializáció elmélyül és idővel a migránsok kitöltik a rendelkezésre 

álló „teret”.  

A migránsok gazdasági tevékenységének koncentrációja többféle forgatókönyv alapján 

történhet meg. Előfordulhat, hogy speciális tőkéjük folytán hatékonyabban tudnak 

érvényesülni, mint más csoportok, és így idővel kiszoríthatják azokat. Emellett az is 

elképzelhető, hogy a niche=t alkotó eredeti csoport egy jobb lehetőségeket megragadva 

átáramlik egy másik niche=be, átadva pozícióit az újonnan érkezett migráns csoportnak. 

Végezetül nem ritka jelenség az sem, hogy a migráns csoport a kínálata által maga teremti 

meg azt a gazdasági teret, ahol érvényesülhet. Az enklávé megközelítés nemcsak a migráns 

gazdasági klaszter lineáris irányú fejlődésének, vagy éppen leépülésének adhat értelmezési 

keretet, hanem a niche átalakulásának is. A niche megközelítéssel értelmezhetővé válik az 

inter=etnikus gazdasági küzdelem, vagy a gazdasági tevékenység megváltozásával együttjáró 
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társadalmi mobilitás. Amíg tehát a migráns enklávé inkább egy földrajzilag jól 

körbehatárolható „erőd”, addig a migráns niche maga az örök mozgás. 

Amennyiben az enklávé megközelítést kritika illette meg a túlságosan korlátozó volta miatt, 

addig a niche megközelítésre épp az ellenkezője igaz. A niche értelmezési keretben általános, 

nem csak migránsokra és nem csak vállalkozásokra jellemző munkaerő=piaci jelenségeket is 

lehet jellemezni. Waldinger (2003) egy írásában azt mutatja be öt régió adataira támaszkodva, 

hogy az afro=amerikaiak hogyan áramlottak be és „foglalták el” a fehérek által „elhagyott” 

pozíciókat a közszféra egyes területein. Vagy, egy másik hazai példával, a többségi 

társadalom oktatási stratégiáinak átalakulása miatt megvalósulhat a romák szakképzésbe való 

beáramlása, aminek eredményeképpen idővel a szakmunkás foglalkozások körül 

koncentrálódhat a roma lakosság. 

A niche elmélet tehát, szemben az enklávé megközelítéssel, nem feltétlenül kezeli a migráns 

gazdaságokat önálló entitásként, szembeállítva azt az elsődleges és másodlagos 

gazdaságokkal, inkább egy olyan egységes „játéktérnek” képzeli el a gazdaságot és a 

munkaerőpiacot, ahol különböző klaszterekben, különböző csoportok, más és más 

szabályokkal „játszanak”. Waldinger (1989, 2003), az enklávé megközelítés egyik nagy 

kritikusa amellett érvel, hogy a gazdasági enklávé a szegregálódott városrészek gazdasága, 

vagy a közvetítő kisebbségek által létrehozott gazdasági klaszterek, mind a migráns 

gazdaságok variánsai. A niche megközelítés pedig kiváló elméleti keretet teremt a különböző 

variánsok leírására, összehasonlítására. 

A közvetítő kisebbség mellett a Jiobu (1988) által bevezetett migráns hegemón gazdaság 

(migrant hegemon economy) is elhelyezhető a niche megközelítésben. Utóbbiban a migránsok 

ellenőrzésük alá vonnak egy olyan gazdasági területet, amin keresztül kapcsolatba kerülnek a 

többségi társadalommal = az elfoglalt niche tehát egyben interface=ként is funkcionál. A 

migráns csoport az interface=en keresztül láthatóvá válik, és reprezentálja magát a többségi 

társadalom felé. Szemben a közvetítő kisebbségek által létrehozott gazdaságokkal, itt az 

interface miatt nem a különállás, hanem a kapcsolat a hangsúlyosabb. 

A fentiekben bemutatott megközelítések összefoglalását az alábbi táblázat tartalmazza, 

amiben a sajátos működési logika, belső munkaerőpiac, térbeli koncentráció, széleskörű 

gazdasági tevékenység, közösségi szolgáltatások és tartósság szempontjai szerint 

hasonlítottam össze a migráns gazdaságok ideáltípusait. Látható, hogy az enklávé elméletek  



31 / 173 
 

terjednek ki a legtöbb szempontra, ezért ezek a korlátozóbbak. Velük szemben a niche 

megközelítések a megengedőbbek, ezért empirikus felhasználásuk is kecsegtetőbb. 

2.6. táblázat: Összefoglaló táblázat:  

 Sajátos 
működési 

logika 

Belső 
munkaerő=

piac 

Térbeli 
koncentráció 

Széleskörű 
gazdasági 

tevékenység 

Közösségi 
szolgáltatások 

Tartósság 

Közvetítő 
kisebbség + + = = = = 

Potes 
enklávéja + + + + + + 

Logan 
enklávéja + + + + = + 

Zhou export=
oreintált 
enklávéja 

+ o + o = + 

Zhou védett 
enklávéja + + + + + + 

Waldinger 
féle niche o + = = = = 

Jiobu féle 
hegemon 
gazdaság 

+ + = = = + 

Megjegyzés: +  feltétel, 2 nem feltétel,  o indifferens 

A második elméleti csomópontban három elméleti hagyomány alapján mutattam be a migráns 

gazdaságokat leíró struktúrákat. Az ismertetett koncepciók közül a Waldinger=féle niche 

megközelítés inspirált leginkább. Míg az enklávé gazdaság inkább induktív módon, empirikus 

tapasztalatok kiterjeszéseképpen született, addig a niche megközelítés deduktív módon. Ezért 

nyitottsága és rugalmassága miatt nagyon jól használható a magyarországi klaszterek 

leírására, megértésére. Segítségével olyan jelenségek magyarázhatóak, mint a migráns 

vállalkozók kereskedelemben való domináns jelenléte, a kilencvenes évek végi részleges 

kivonulásuk, vagy a  kínai és a vietnámi klaszterek közötti szimbiózis. Mindez nem azt 

jelenti, hogy más elméletek nem jelennének meg az empirikus munkámban. A közvetítő 

kisebbségek elméletéből a munkaorientált életforma és hazatérés eszménye, az enklávé 

gazdaság koncepciójából pedig Zhou védett szektor fogalma bizonyult hasznosnak a 

magyarországi klaszterek leírásában, megértésében.  
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2.3. Migráns vállalkozók típusai 

 
Magyarországon a migráns vállalkozókról a legtöbb embernek a „batyus”, piacos kínaiak 

jutnak eszébe. A budapesti és vidéki piacokon gyakran látott, rosszul öltözött, télen=nyáron 

pult mögül zoknit áruló kelet=ázsiai kereskedő azonban nem feltétlenül az, aminek elsőre 

látszik = nem vegetál. Nem ritka, hogy valójában határokon átívelő gazdasági kapcsolatokkal 

rendelkezik, tevékenysége inkább nagykereskedelem: beszállítója magyar üzleteknek, akár 

üzletláncoknak, de az is előfordulhat, hogy széles körű nemzetközi ügyfélköre van – román, 

ukrán, lengyel, szlovák viszonteladóknak adja el termékeit. Mivel is foglalkoznak a 

migránsvállalkozók? Hogyan érdemes különbséget tenni köztük? Milyen típusaik vannak? 

Jelen fejezetben erre a kérdésre keressük a választ. 

Landolt és szerzőtársai (Landolt, Autler, Baires 1999) Los Angeles=ben és Washigton DC=ben 

a salvadori migránsok között végzett kutatásuk során négy vállalkozói típust azonosítottak. A 

transzfer vállalatok (Circuit Firms) import=export tevékenységükkel javakat közvetítenek 

országok között és ebbe a típusba tartoznak a hazaküldött pénz közvetítésére szakosodott 

vállalatok (Remittance Companies) is. A kulturális vállalkozók (Cultural Enterprises) 

kielégítik a migránsok kulturális fogyasztását olyan származási országhoz köthető 

termékekkel, mint az újságok, a filmek, a zenék és egyéb kulturális javak. A kiskereskedők 

(Ethnic Enterprises) importtermékeikkel kiszolgálják a migránsok napi szintű étel és 

öltözködési szükségleteit. A negyedik típus pedig a hazatérők vállalkozásai (Return Migrant 

Microenterprises), akik széles szolgáltatói gazdasági tevékenysége még az Egyesült 

Államokban kialakított kapcsolatokon alapszik. Utóbbiak a befogadó országban import 

alapon működő vállalkozások inverzei, és éppúgy határokon átívelő gazdasági javak 

áramlására alapszanak = csak fordított irányban. A kulturális vállalkozók és kiskereskedők 

csoportjai a Zhou=féle enklávé védett szektorának (Ethnic Protected Sector) tipikus szereplői, 

amit Itzigsohn (1999) dominikaiak körében végzett kutatásai alapján kiegészít az elsősorban 

gazdasági szolgáltatásban működő vállalkozásokkal. Itt említi az ingatlanközvetítői, 

építőipari, hitelezői és befektetői (financieras), valamint autószerelői vállalkozásokat, illetve a 

hazaküldött pénz közvetítésére szakosodott cégek egy speciális típusát, amit egyszerűen 

kereskedelmi vállalatoknak (commercial firms) nevez. Ezek a vállalatok nem pénzt, hanem 

általában olyan háztartáshoz szükséges tartós fogyasztási javakat, mint például hűtő vagy 

mosógép közvetítenek a származási országban maradt családnak, amelyek ott nehezen 

elérhetőek, és a család mindennapi életét teszik egyszerűbbé, kényelmesebbé.  
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Az imént bemutatott esetek elsősorban a gazdasági tevékenység és a transznacionális 

mezőben elfoglalt hely szerint különülnek el. Céljuk annak bemutatása, hogy a határokon 

átívelő kapcsolatokon alapuló üzleti vállalkozások nem esetlegesek, széles gazdasági 

portfólióval rendelkezhetnek, és a migráns gazdasági klaszterek magját alkotják. A 

következőkben három olyan kísérletet mutatok be, amik az esetek lajstromozásán túllépve 

megpróbálják a migráns vállalkozások típusait dimenziók mentén, valamiféle rendszerben 

tárgyalni.  

Az első Landolt nevéhez fűződik (2001), aki salvadoriak körében folytatott empirikus 

munkája eredményeképpen alkotta meg a transznacionális migráció vállalkozásainak a 

tipológiáját. A keretrendszer három dimenzión alapszik: az első lényegében a vállalkozás 

lokalitását ragadja meg, azaz, hogy az a befogadó vagy a kibocsátó országban működik. A 

második meghatározó jellemző a gazdasági tevékenység volumenének, és a tulajdonosi, 

valamint a munkaerőre vonatkozó, illetve menedzsment struktúrájának a terjedelmét és 

komplexitását (range and complexity) ragadja meg. A bonyolult meghatározásban látni kell, 

hogy többé=kevésbé itt a vállalkozás méretéről van szó. Eszerint Landolt megkülönbözteti a 

háztartás alapú vállalkozásokat (houshold2oriented activities), a kis= és középvállalkozásokat 

(medium scale enterprise) és nagyvállalatokat (capitalist corporations). A háztartás alapú 

gazdasági tevékenységek jellemzői, hogy minimális tőkét, befektetést igényelnek, nem céljuk 

a piacszerzés és főleg nem az innováció. Ezek elsősorban a nem fizetett, családon belüli 

munkaerőn alapszanak, céljuk az önellátás. Ide tartoznak a szülőhazában lévő 

kiskereskedelmi boltot üzemeltetők, akiket a migráns családtagok látnak el különböző 

termékekkel, de ide tartoznak a migrációs célországban tipikus hazai termékeket utcán áruló 

kiskereskedők (street vendor) is. A kis= és középvállalkozások célja nem az önellátás vagy 

túlélés, hanem a profitszerzés. Rendelkeznek belső struktúrával, hiszen nem kizárólagoson a 

családi munkaerőt használják, és a lehetőségek függvényében terjeszkednek is. Landolt ezen 

vállalkozásoknak két típusát különbözteti meg, ami lényegében visszavezethető Zhou (1992) 

export=orientált és védett szektor felosztására, így ez nem igényel további magyarázatot. 

Ezekbe a típusokba tartoznak azok a migráns vállalkozások, amelyek mind a befogadó, mind 

a származási országban, a termékek és szolgáltatások határokon keresztül való 

áramoltatásában (transnational logic) vagy a migrációban résztvevők kiszolgálásában 

érdekeltek (expansion into transnational circuit). Gondolhatunk itt a külkereskedelmi 

vállalkozásoktól kezdve, az etnikai éttermeken keresztül, a jogi és pénzügyi tanácsadó cégig a 

legkülönbözőbb gazdasági tevékenységek formáira. A nagyvállalatok jelentős tőkével 
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rendelkeznek, komplex belső struktúrával bírnak, illetve a terjeszkedés és innováció egyaránt 

a stratégiáik közé tartoznak. A Gigante Express tekinthető erre egy tipikus példának. A 

vállalat nemzetközi futárszolgáltatások mellett a hazaküldött pénz közvetítésére szakosodott, 

és Kanadában, az Egyesült Államokban, Guatemalán és Hondurászban közel 60 fiókkal 

rendelkezik.  

A harmadik meghatározója a migráns vállalkozásoknak a kapcsolatháló. A kapcsolatháló 

jellegzetességei a gazdasági tevékenység sikerességéhez szükséges társadalmi tőke, és 

erőforrások mobilizálásában játszik szerepet. A kapcsolatháló és a társadalmi tőke, mint a 

migráns vállalkozások létrejöttének és sikerességének egyik kulcsa korábban már bemutatásra 

került, így itt nem igényel további magyarázatot. A kapcsolatháló a háztartás alapú, a kis= és 

középvállalkozások számára esszenciális a vállalkozás sikerességében, a különbség köztük 

csak annak kiterjedtségében és stabilitásban van csupán. A nagyvállalatok működése pedig 

nem a kapcsolatháló alapú erőforrás=mobilizáción alapszik. Érezhető tehát, hogy ez a 

dimenzió nem hoz létre újabb kategóriákat, inkább az eddigieket magyarázza, színesíti 

tovább. A keretrendszer átlátását az alábbi táblázatban látható összefoglaló segíti.  

2.7. táblázat: Összefoglaló táblázat: A Landolt modell 

Kapcsolatháló Méret 
 

Kibocsátó ország Befogadó ország 

Jelentős szerepe van 

Háztartás alapú 
vállalkozások 

Kiskereskedők Utcai árusok 

A kis és 
középvállalkozások 

Éttermek, hazatérő 
migránsok 

kiskereskedelmi és 
szolgáltató vállalkozásai, 

export cégek 

Éttermek, szolgáltatók, 
kiskereskedők, import 

cégek 

Nincs szerepe Nagyvállalatok Bankok, feldolgozóipar Gigante Express 

 

Egy másik lehetséges rendszere a migráns vállalkozások tipizálásnak egy korábbi, kínai és 

vietnami vállalkozókról szóló írásom (Várhalmi 2009) továbbgondolásán alapszik. A 

csoportosítás jelentősen különbözik az angolszász irodalomban fellelhető típusalkotástól: 

elsősorban a hálózati tőkékre és az alkalmazott stratégiákra koncentrál. A dolgozat 

megírásakor újragondoltam az elnevezéseket9 és az egyes csoportok meghatározóit10. Eszerint 

− a módszertanából következően, nem teljeskörűen, inkább exploratív jelleggel − 
                                                           
9
 A Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézet megbízásából, 2008=ban készült kutatási jelentésben Migráns 

szolgáltatók helyett Vendéglátósok, Lehetőségvadászok helyett pedig a Hullámok játékosai elnevezések 
szerepeltek. Előbbi változást a csoport kibővítése, utóbbit pedig az elnevezés esetlensége tette indokolttá.  
10

 Az eredeti kutatási jelentésben három csoport=meghatározó van  megemlítve: (1) Magyarországra érkezés 
ideje (2) erőforrások birtoklása és (3) alkalmazott stratégiák.  Ezt a felosztást ma már kevésbé tartom 
szerencsésnek. 
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megkülönböztetem a Márkaépítőket, az Importőröket, a Lehetőség vadászokat, a 

Szövetségeseket a Kiskereskedőket és a Migráns szolgáltatókat. Csoport=meghatározóként 

pedig kiemelem a kapcsolati tőke szerepét és a stratégiákat. A kapcsolati tőkén belül 

megkülönböztetem a határokon átívelő és diaszpórán belüli üzleti kapcsolatokat, és a 

típusalkotáskor az vizsgálom, hogy a vállalkozás működése szempontjából ezek mennyire 

meghatározóak. A követett stratégiák tárgyalásakor pedig kitérek annak időtávjára és 

jellegzetességeire. A bemutatott típusalkotás elsősorban kínai és vietnami interjúkon alapszik, 

azonban az egyes típusok részben vonatkoztathatóak olyan migráns gazdasági klaszterekre is, 

ahol a kereskedelem adja a meghatározó profilt. 

A Márkaépítők és az Importőrök a klaszterek gazdasági elitjei. Mindkét típus esetében a 

határon átívelő gazdasági kapcsolatok a meghatározóak – így a magyar piacon autonóm 

szereplőként nagy mozgástérrel tudnak érvényesülni, ezért bár rendelkeznek diaszpórán belüli 

üzleti kapcsolatokkal, sikerességük nem ezektől függ. Mindkét típus hosszútávra tervez, az 

előbbi márkaépítésen keresztül megkülönbözteti termékeit a piacon, az utóbbi pedig 

megbízható partnerként importtevékenységével éppúgy kiszolgálja a diszpórák vállalkozóit, 

mint az elsődleges gazdaságot. Általánosságban el szokták mondani, hogy a migráns 

vállalkozások esetében a magas kockázatvállalási hajlandósághoz alacsony innovációs 

motiváció párosul – azaz ahelyett, hogy új termékekkel és szolgáltatásokkal, akár új piaci 

igényeket keresnének és szolgálnának ki, megmaradnak a régi bevett gyakorlatoknál (Aldrich, 

Auster 1986). A Márkaépítők  ebből a szempontból különlegesnek számítanak, hiszen a saját 

márka bevezetése nem csak nagymértékű kockázatvállalást, de egyben innovációt, valami új 

létrehozását is jelenti.  

A Lehetőségvadászok és Szövetségesek esetében a diszpórán belüli gazdasági kapcsolatok a 

meghatározóak. Előbbiek jellegzetessége, hogy a lehetőségek, a kapcsolatok és a kereslet 

függvényében gyakran váltanak termékportfóliót; a lehetőségre, a nagy üzletre „mozdulnak”. 

Üzleti stratégiájuk egyszerű: rövid távon a lehető legnagyobb profitra szert tenni. Figyelik a 

kereslet ingadozásait és a konkurencia erősségét, így akár egyik napról a másikra valamilyen 

teljesen új termék forgalmazásába fognak bele. Velük szemben a Szövetségesek hosszú távra 

terveznek, céljuk, hogy szövetségi kapcsolataikon keresztül egy adott árusítóhely, vagy egy 

termék egész magyarországi kiskereskedelmi értékesítését, a közös árszabáson keresztül, 

kezükben tartsák.   
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A Kiskereskedők gazdasági jellegű kapcsolati tőkéje minimális, így üzleti kilátásaik 

meglehetősen korlátozottak. A kiskereskedelemből nagy profitra szert tenni nem lehet, 

általában egy nukleáris család tisztes megélhetéséhez elegendő.  

A Migráns szolgáltatók körébe tartoznak a vendéglátósok és az olyan egyéb szolgáltatók, 

mint ingatlanközvetítők, utazásszervezők vagy a keleti orvosok. Elsődleges ügyfélkörük a 

diaszpóra, de a többségi társadalmat is kiszolgálhatják. Hosszú távú stratégiájuk elsősorban a 

szakértelmen és a kockázatkerülésen alapszik. Az alábbi táblázat összefoglalóan szemlélteti 

az egyes típusok közötti különbségeket.  

2.8. táblázat: Összefoglaló táblázat: egy saját modellkialakításának a kísérlete 

 Kapcsolati tőke Stratégia 
 Határon átívelő 

kapcsolat 
Diaszpórán belüli 

kapcsolat 
Időtáv Jellegzetesség 

Márkaépítők jelentős nem meghatározó hosszú márkaépítés 
Importőrök jelentős nem meghatározó hosszú állandóság 
Lehetőségvadászok nem meghatározó jelentős rövid lehetőség keresés 
Szövetségesek nem meghatározó jelentős hosszú piaci dominancia 
Kiskereskedők 

nincs nincs rövid 
működtetés, kitörési 

pontok keresése 
Migráns szolgáltatók 

nincs nincs hosszú 
kockázatkerülés, 

szakértelem 

 

A harmadik megközelítést túlzás tipológiának nevezni, hiszen lényegében csak egy dimenzió 

mentén való megkülönböztetést tartalmaz. Portes (2002) egy elemzésében kiemeli, hogy a 

legtöbb típusalkotás hibásan nem helyez megfelelő hangsúlyt a transznacionális 

(transnational entrepreneurship) és a diaszpóra vállalkozások (domestic entrepreneurship) 

különválasztására. Az előbbit a következőképpen határozza meg: „…azok a vállalkozók, akik 

üzleti tevékenysége gyakori külföldi utazásokat igényel, és akik sikeressége egy másik 

országban, elsősorban a származási országban lévő kapcsolatoktól, partnerektől függ” 

(Portes 2002: 287). A CIEP (Comparative Immigrant Entrepreneurship Project) kutatás 

keretében, négy városban, öt kerületben, három migráns csoport alkotta az alapsokaságot. Az 

1202 fős, súlyozott mintán megállapították, hogy a transznacionális vállalkozók nem az 

újonnan érkező migránsok közül kerülnek ki, hanem az állampolgárság és tartózkodás ideje 

szerint inkább beszélhetünk egy gyökeret eresztett csoportról. A tipikus transznacionális 

vállalkozó magasan iskolázott és származási országában már vállalkozói tapasztalatot 

szerzett. Elmondható továbbá, hogy kiterjedt kapcsolathálóval rendelkezik, és térbeli 

mobilitása felfelé irányuló társadalmi mobilitással párosult.  
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A Landolt modell legnagyobb előnye, hogy a származási országban működő vállalkozásokat 

is magába foglalja, viszont a kapcsolatháló jelentőségét elnagyoltan kezeli, így például nem 

tesz különbséget a diaszpórabeli és transznacionális kapcsolatok között. Saját modellem ezt a 

kritériumot teljesíti, viszont induktív logika alapján interjúkra támaszkodva készült, így lehet, 

hogy esetleges és nem teljeskörű. A Portes=féle megkülönböztetés erénye és gyengesége 

egyaránt az egyszerűsége. Az imént ismertetett modellek szempontrendszerét, érdemeiket és 

gyengeségeiket az alábbi táblázat foglalja össze. 

2.9. táblázat: Összefoglaló táblázat: Migráns vállalkozótípusok 

 Dimenziók Érdemek Gyengeségek 

Landolt 

�� Működés helye 
�� Méret 
�� Kapcsolatháló 

jellegzetességei 

�� Több dimenziós 
�� Származási 

országban működő 
vállalkozásokat is 
figyelembe veszi 

�� Transznacionális 
kapcsolatokat nem 
kezeli 

Várhalmi 

�� Társadalmi tőke forrása 
(határon átívelő, 
diaszpórán belüli) 

�� Stratégia (időtáv, 
jellegzetesség)  

�� Több dimenziós 
�� Transznacionális 

kapcsolatok a 
középpontban 

�� Rugalmas rendszer. 
bővíthető 

�� Induktív logika 
alapján készült, ezért 
esetleges lehet 

 

Portes 

�� Transznacionális üzleti 
kapcsolat 

�� Transznacionális 
kapcsolatok a 
középpontban 

 

�� Egydimenziós 

 

A harmadik elméleti csomópont témája nem a struktúra, hanem annak főszereplője: a 

vállalkozó. A fejezet megírását az a mindennapi tapasztalat ösztönözte, hogy általában az 

embereknek a migráns vállalkozókról a piac és az étterem jut eszükbe. Ezt a képet szerettem 

volna árnyalni további üzleti tevékenységek egyszerű listázása helyett több szempontú 

tipológiákkal, amiken keresztül nemcsak a típusok sokszínűsége, hanem azok különbségei is 

érthetővé válnak. Landolt típusalkotása a származási országban működő vállalkozásokra is 

kiterjed; kiemeli, hogy a befogadó országban a diszpóra létezése és vállalkozásai a származási 

országban is életre hívhat vállalkozásokat. Hangsúlyozza tehát, hogy a transznacionális tér 

nemcsak a befogadó országra korlátozódik, illetve jelzi a struktúrák dinamizmusát. Portes és a 

saját modellem középpontjában a transznacionális kapcsolatok állnak. Ennek jelentősége, 

hogy a kvalitatív esettanulmányok óhatatlanul azt a benyomást keltik, hogy a migráns 

vállalkozók egyben transznacionális vállalkozók, miközben a határokon átívelő kapcsolatokra 

épített gazdasági működés a szereplők csak egy részére jellemző. A transznacionális 

vállalkozó empirikus fejezetben kvantitatív formában bemutatom, hogy szociodemográfiai 
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ismérvek, premigrációs és migrációs jellegzetességek mentén miben különböznek azok a 

vállalkozók, akik üzleti tevékenysége a határokon átívelő kapcsolatokon alapszik.  
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2.4. A transznacionális „szemüveg” 
 

A kilencvenes években „felfedezett” transznacionalizmus fogalma számos esetben 

hasznosnak bizonyult a migráns vállalkozókat feltérképező empirikus munkánkban. Ezekben, 

a zömükben esettanulmány jellegű kutatásokban a kutatók először a hitelezési gyakorlatban és 

a hazaküldésekben (remittances) ismerték fel a vállalkozások transznacionális jellegét. Innen 

már csak egy kis lépés volt a klasszikus import=export gyakorlat transznacionális keretbe való 

beemelése, majd ennek kiterjesztése a nem megfogható javakra, például média és kulturális 

jószágok körére. Végül, a hazatérő migránsok kivállalkozásai is bekerültek a körbe, ha azok 

tevékenysége a korábbi befogadó országhoz kötődött. Mára a transznacionalizmus fogalma 

szorosan összekapcsolódott a migráns gazdaságokéval, így elméleti bevezetése mindenképpen 

indokolt a magyarországi migráns klaszterek működésének megértéséhez.  

Bevezetésként lássunk három különböző példát a tipikus transznacionális élethelyzetekre. Az 

első a gazdasági aspektusokat emeli ki. Trang, a középkorú vietnami hölgy fonott háztartási 

kiegészítő termékeket importál, majd kis= és nagykereskedelmi tételben értékesíti azokat. 

Trang elmesélte, hogy milyen fordulópontot jelent a vállalkozás életében az anyaországi 

üzleti kapcsolat. Eleinte budapesti kínai nagykereskedőktől vásárolta az árut, majd 

Törökországból. Az előbbi kis profittal működött, az utóbbi pedig, a vízumkényszer miatt, 

sok adminisztrációval járt, míg végül „barátokon keresztül megismertük egy vietnami nagy 

cég képviselőjét”11. Eleinte csak üzleti kapcsolatban álltak a vietnami partnerrel, majd 

fokozatosan „elmélyült” a bizalmi viszony. „A [vietnami partner] cég sokat segít azzal, hogy 

nem kell egyszerre egy összegben kifizetni a megvásárolt árut, hanem csak az áru átvételétől 

számított hat hónapon belül.”12 Trang mára otthonosan mozog mind a vietnami, mind a 

magyar üzleti kultúrában, ismeri azok írott és íratlan szabályait, és szituációtól függően 

váltogatja azokat (Várhalmi 2009). A budapesti kelet=ázsiai gazdasági klaszterek 

egyértelműen a határokon átívelő gazdasági kapcsolatokon alapulnak – elsősorban 

kereskedelemmel foglalkoznak, és nem jellemző rájuk az ipari termelés vagy a 

mezőgazdasági tevékenység (Várhalmi 2010b) –, s így a vállalkozók lehetőségei 

nagymértékben függnek attól, hogy az anyaországban milyen üzleti kapcsolatokkal 

rendelkeznek (Nyíri 2002).  

                                                           
11

 Forrás: MKIK=GVI: „A Távol=Keletről Magyarországra érkező állampolgárok munkavégzésének fő 
jellegzetességei, típusai”, 2008 – migráns interjú 
12

 Forrás: MKIK=GVI: „A Távol=Keletről Magyarországra érkező állampolgárok munkavégzésének fő 
jellegzetességei, típusai”, 2008 – migráns interjú 
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A második példa fókuszában a politika áll. Recep Tayyip Erdogan török miniszterelnök 2008=

as németországi látogatása alatt a kölni stadionban 20 ezer helyi török előtt tartott beszédet. 

Erdogan kölni beszédében arra biztatta „fivéreit és nővéreit”, hogy tanuljanak meg németül, 

ezzel is segítsék elő integrációjukat és társadalmi mobilitásukat, de ne olvadjanak bele a 

német társadalomba, ne felejtsék el gyökereiket. Az üzenet értelmezésében jelentőséggel bír, 

hogy Németországban másfél millió török szavazópolgár él – és ne felejtsük el azt sem, hogy 

nyilvánosság előtt a politikus mindig kampányol. Erdogannak olyan beszédet kellett tartania 

Németországban, ami az ott élő honfitársai problémáival, dilemmáival foglalkozik, annak 

érdekében, hogy a törökországi választásokra optimalizálja szavazótáborát.  

A gazdasági és politikai aspektusok mellett természetesen olyan egyszerű, hétköznapi 

dolgokat is érdemes említeni, mint az étkezés, zenehallgatás, vagy akár az öltözködés. Sutama 

egyéves torontói egyetemi tanulmányait követően Indiában, a családjával tervezte eltölteni a 

vakációját. Az utazást tervezve a megfelelő ruhaviselet problematikája foglalkoztatta. Sokáig 

nem tudta eldönteni, hogy milyen ruhát viseljen: utazzon a Torontóban megszokott 

viseletében – azaz farmerban –, vagy viselje a családjában szokásos tradicionális szárit? 

Végül azt a döntést hozta, hogy a Torontó–London járaton farmerban, a London–Delhi 

járaton pedig száriban fog utazni. Londonban az átszállás előtt az öltözőben azzal szembesült, 

hogy hozzá hasonlóan indiai nők tucatjai bújnak ki a nyugatias ruhákból és öltik fel 

tradicionális viseletüket (Gosh, Wang 2003).  

A példákból látható, hogy a fogalom könnyedén adaptálható a gazdaság, a politika vagy a 

mindennapi kultúra vizsgálatába, analitikus felhasználása előtt szükséges azonban 

mélységében bemutatni a fogalomhasználatot és az empirikus „megragadás” lehetséges 

módozatait. 

2.4.1. A fogalom 
 

A transznacionalizmus fogalmát Basch, Schiller és Szanton=Blanc kilencvenes évek elején 

megjelenő írásai emelték be a társadalomtudományos gondolkodásba. Felismerték, hogy 

napjaink migrációs jelenségeinek megértése már nem nélkülözheti a migránsok kibocsátó és 

befogadó országokhoz fűződő, különböző jellegű kapcsolatainak együttes elemzését. A 

fogalmat a következőképpen írták körbe: „…a migránsok olyan többrétű társadalmi 

kapcsolatokat hoznak létre és tartatnak fenn, amik összekötik a származási és befogadó 

társadalmakat… ezeket a folyamatokat transznacionalizmusnak nevezzük, amellyel célunk azt 
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hangsúlyozni hogy manapság sok migráns alakít ki földrajzi, kulturális és politikai határokon 

átívelő társadalmi tereket. A többrétű, határokon átívelő családi, gazdasági, társadalmi, 

szervezeti, vallási es politikai  kapcsolatot kialakító és fenntartó migránsokat nevezzük 

transzmigránsoknak13.” (1992:1) 

Basch és szerzőtársai (1992) a transznacionális koncepció értelmezéshez és használatához hat 

premisszát ajánlottak: (1) az olyan jól körbehatároló társadalomtudományos fogalmak, mint a 

törzs, etnikai csoport, nemzet, társadalom vagy kultúra korlátozza a kutatót a transznacionális 

jelenségek felismerésében és értelmezésében; (2) a transznacionális migrációs jelenségek 

kibogozhatatlan összefüggésben állnak a globális kapitalizmus jellegzetességeinek 

változásával, így a migrációs jelenségeket globális kontextusban kell megközelíteni; (3) a 

transznacionalizmus a migránsok mindennapi életében, cselekvéseiben és társadalmi 

kapcsolataiban érhető tetten; (4) a transznacionális migránsok komplex jelenléte  arra 

kényszeríti őket, hogy konfrontálódjanak, megéljék és újraalkossák a nemzethez, etnikumhoz 

és fajhoz való tarozásukat; (5) a transznacionális migránsok komplex jelenléte arra kényszeríti 

a kutatókat, hogy a nemzet, etnikum és faj kategóriát újraértelmezzék és így megteremtsék a 

kultúra, osztály és társadalom fogalmak újraértelmezésének és jobb megértésének a 

lehetőségét; (6) a transzmigránsok, mind nemzeti, mind globális szinten számos hegemonikus 

kontextussal szembesülnek és konfrontálódnak − ezek éppúgy hatással vannak a 

transzmigráns tudatosságra, mint ahogy a transzmigránsok a különböző interakciókkal 

újraszabják azt.  

Basch és szerzőtársai tanulmánya nyomán számos kutató kezdte el használni és mérni a 

fogalmat, ezzel nem kis zűrzavart okozva. Ennek a tudományos párbeszédnek a kronologikus 

vagy törésvonalak menti részletes áttekintése nem tartozik céljaim közé. A továbbiakban 

sokkal inkább arra törekszem, hogy az olvasó számára érthetővé váljon minden erényével és 

gyengeségével együtt a transznacionális koncepció lényege. Ezért a következőkben a 

prosperitás, a divergencia, az anomáliák és a konvergenciák fogalmai köré rendezve 

újrarendezem a fogalom körüli párbeszédet. Prosperitás alatt a koncepcióban rejlő lehetőséget 

értem, bemutatom, hogy miként találhatott ennyire termékeny környezetre a megközelítés. A 
                                                           
13

 Merton amellett érvel, hogy akkor merül fel a társadalomtudományokban egy új fogalom megalkotásának 
igénye, ha a leírni kívánt jelenség (1) jelentős számú egyént érint; és (2) ha a jelenség nem esetleges, 
kivételszerű, valamint (3), ha a jelenség nem ragadható meg már egy létező fogalommal. Ezen az alapon több 
kutató is elutasította Basch és szerzőtársai transzmigráns fogalmát, így a dolgozat további részében én is csak 
akkor használom, ha a szerzők gondolatait idézem.   
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divergencia fogalma alatt a koncepció széleskörű alkalmazását taglalom egy korántsem 

teljeskörű, de remélhetően érzékletes áttekintéssel. Az anomáliák címszó alatt a koncepció 

hiányosságait, a legfőbb kritikákat, vitás pontokat mutatom be. Végül, a konvergenciák 

részben tárgyalom a koncepció használatának olyan pontjait, amiben a migrációkutatók között 

az egyetértés jelei mutatkoznak.  

PROSPERITÁS  

Basch és szerzőtársai ajánlása termékeny környezetre talált. A lelkesedés nagyrészt 

visszavezethető arra, hogy a klasszikus migrációs elméletek úgy tekintetettek a migránsokra, 

mint egy jól meghatározható csoportra, akik egy bizonyos helyen élnek, és sajátos és 

egyértelműen azonosítható kultúrával és célokkal bírnak (Basch, Shiller, Szanton=Blanc 

1992). Ebből következett, hogy a migránsok megszakítják kapcsolataikat származási 

országukkal, és asszimilációs vagy akkulturalizációs folyamatokon keresztül közelednek a 

befogadó ország társadalmához (Itzigsohn 1999). Niedermüller szavaival: „ A hagyományos 

antropológiai migrációs kutatás a migrációt… egy olyan politikai és társadalmi 

konfliktusokban gazdag folyamatként írja le, amelyben individuumok és csoportok az egyik 

nemzeti társadalomból átkerülnek a másikba, ebből következően el kell hagyniuk a magukkal 

hozott eredeti kultúrájukat, s fel vagy át kell venniük az őket befogadó társadalom, új 

lakóhelyük kultúráját, miközben azonban harcolnak a magukkal hozott hagyományos 

kultúrájuk megőrzéséért” (Niedermüller 2005: 56). Ez a statikus hozzáállás megnehezítette az 

új migrációs jelenségek megértését, értelmezését, ezért a transznacionalizmus koncepciója 

egyfajta „felszabadulást” jelentett a kutatók számára, hiszen „…az emberek korábban 

lakóhelyet változtattak, azaz az egyik országból a másikba költöztek, s ezzel kulturális 

környezetet változtattak, azaz ide vagy oda tartoztak, addig a mobilitás ma nem feltétlenül 

ugyanezt, hanem sokkal inkább a több hely közötti állandó mozgást, s ennek megfelelően az 

egyidejűleg több helyhez való tartozást is jelent(het)i” (Niedermüller 2005: 58). Egyszerűen 

ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy az empirikus tapasztalatok már szétfeszítették a meglévő 

elméleti kereteket, szükség volt valami újra.  

Az új megközelítés központi eleme így lett a deterritorizáció (deterritorialization). A fogalom 

arra utal, hogy a társadalmi tér fogalma14 (social space) elválasztható a földrajzi tér 

fogalmától. A szétválasztás következtében a nemzetközi migráció jelenségeinek 

                                                           
14

 A társadalmi tér fogalma itt egyszerűen a társadalmi élet keretrendszerére utal, ami jelentések 
konstruálódásának és interakciók megvalósulásának a színhelye. 
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értelmezésében a nemzetállam elveszíti központi szerepét. A munkavállalás, politikai 

szerepvállalás, társadalmi mobilitás, identitásképződés, kulturális reprodukció, integráció és 

még számos más terület vizsgálatához már nem a nemzetállam szolgáltatja a vonatkoztatási 

pontot, az értelmezéshez szükséges keretrendszert, hanem a transznacionális társadalmi tér 

(transnational social space). A transznacionális társadalmi tér a szereplők határokon átnyúló 

kapcsolatai, kötődései által konstruálódik, összeköt különböző lokalitásokat, de több annál, 

mint ezek egyszerű összege: „az emberek mobilitásához hasonló – vagy talán még annál is 

nagyobb – jelentőséggel bír a kulturális jelentések, képek, elvárások, imaginációk mobilitása 

és globalizálódása” (Niedermüller 2005: 58). A transznacionális társadalmi tér tehát 

kapcsolatok és interakciók összessége, amiken keresztül jól megragadható erőforrások, mint 

munkaerő, tőke, információ éppúgy áramlanak, mint elkötelezettségek, lehetőségek és más 

szimbolikus javak. A transznacionális társadalmi térben való részvétel tehát sajátos, nem egy 

meghatározott lokalitáshoz köthető élethelyzeteket teremthet. Ilyen élethelyzetben lehet 

például az a Budapesten élő vietnami anyuka, aki a szülői értekezlet után megbeszéli lányával 

annak eltitkolt matematika=érdemjegyeit, majd másnap a Hanoiban ébredő alkalmazottainak 

tart eligazítást. Gondolhatunk továbbá arra a török egyetemistára is, aki a nyári szünetben 

magával viszi magyar menyasszonyát, hogy bemutassa Ankarában élő családjának és 

barátainak. Vagy egyszerűen a Magyarországra is járó mongol Sárga Újságot olvasó büfésre, 

aki közben fél füllel a budapesti közlekedési híreket hallgatja a rádióból. Napjainkban a 

nemzetközi migránsok jelentős hányada éli meg, hogy társadalmi életének különböző szeletei 

akár nagyon különböző kontextusokban, más és más szabályok szerint zajlanak. 

A transznacionális társadalmi tér azonban nem szünteti meg a lokalitás jelentőségét, de a 

többszörös beágyazottság miatt arra kényszeríti résztvevőit, hogy újraértelmezzék azokhoz 

fűződő viszonyukat.  Ezért a tér nemcsak áramlások, cserék és interakciók színtere, hanem új 

jelentések szülőhelye is. Illusztratív példákat az identitáskutatásokból meríthetünk 

legegyszerűbben. Például, a migrációval az egyén kapcsolathálójának egy része áthelyeződik 

a befogadó országba, ezzel teljesen megváltoztatva a hálózat struktúráját. A migráns 

kapcsolathálók szerveződésén keresztül pedig egyes identitáskategóriák felerősödhetnek, 

vagy akár újak jöhetnek létre. Tilly (1990) egy történelmi példán illusztrálja, hogy az Egyesült 

Államokban piemontiak, nápolyiak, szicíliaiak és rómaiak az új környezetben könnyen 

válhattak a kapcsolatháló jellegzetességeinek függvényében – tehát semmiképpen sem 

feltétlenül – olaszokká. Mato (1998) az így létrejövő identitáskategóriát, a lokalitásoktól 

függetlenül konstruálódó közösségeket, amit a közös kognitív és emocionális tudattartalmak 
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és a kollektív identitás köt össze: imaginált transznacionális közösségeknek (imagined 

transnational community) nevezi. A származási országtól független muszlim és pánlatin, vagy 

egyszerűen különböző országokban élő, megegyező származású migránsok közösségei is 

hasonlóképpen szerveződnek. A transznacionális migráns élete és kötődései tehát számos 

gyújtópont mentén szerveződhet. Ezek lehetnek lokalitások, lokalitáshoz kötött vagy attól 

független társadalmi terek és csoportok. Basch, Schiller, Szanton=Blanc (1994) amellett 

érvelnek, hogy a migráns nem kényszerül választani a lokalitások intézményei, 

identitáskurzusai, szimbólum=, érték=, kapcsolatrendszerei között, hanem azok elemeit 

szelektíven emeli be saját társadalmi terébe, és élethelyzetétől függően mozgósítja azokat. 

DIVERGENCIA 

A kilencvenes években a transznacionalizmus fogalma rendkívül széleskörű alkalmazásnak 

örvendett. A divergencia mértéke mutatja a fogalom népszerűségét, de egyben kiüresedésének 

veszélyére is figyelmeztet. A fogalom használatának bemutatását, a teljesség igénye nélkül, 

elsősorban Vertovec (1999) írása alapján teszem15 azzal a céllal, hogy érzékeltessem 

mennyire szerteágazó a transznacionalizmus használata a migrációs jelenségek értelmezésben.   

A társadalomtudósok talán leggyakrabban a határokon átívelő társadalmi kapcsolatok, 

formációk, mintázatok leírása kapcsán használták a transznacionalizmus fogalmát.  A 

morfológiai megközelítések középpontjában az áll, hogy miként jönnek létre, hogyan 

jellemezhetőek és milyen következményekkel járnak a transznacionális élethelyzet 

következtében létrejövő társadalmi alakzatok. A transznacionális térben létrejövő 

kapcsolathálót állítja középpontba Castells (2005), aki a technológiai fejlődésben látja ennek 

előzetes feltételét. Amellett érvel, hogy a technológiai fejlődés ugyan nem hoz létre új 

társadalmi struktúrákat, de felerősíthet már meglévőket. Safran (1991) alapján terelődött a 

figyelem arra, hogy a diaszpórák társadalmi kapcsolatai hármas gyújtópont mentén 

szerveződnek: a befogadó és származási ország lokalitása, a társadalmi terei és az azokban 

részt vevő társadalmi csoportok, illetve a globálisan szétszórt, kollektív identitásukban 

hasonlók közössége. Wakmen (1988) még a nyolcvanas években hívja fel a figyelmet arra, 

hogy a globális interakciók tapasztalt mértéke megkérdőjelezi a nemzetállamok 

központiságát, ezért ezt meghaladó megközelítésekre lenne szüksége a migrációkutatásnak.  

                                                           
15 A témák strukturálásának keretét Vertovec tanulmánya adja, illetve számos példát tőle vettem át. Vertovec 
olyan példákat is felsorol, ami a felülről szerveződő transznacionalizmus keretébe illeszkedik, ezek közül 
szándékosan egyet sem idéztem.  
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Egy másik kiemelendő terület az identitáskutatás, ami a transznacionális élethelyzetek tudatos 

megélése, és így az identitások kialakulásának, újraformálódásának kérdéseit tárgyalja. Az 

„otthontól távol, mégis otthon” (home away from home), vagy az „itthon és otthon” (here and 

there) olyan nemzetközi migránsokra jellemző megfogalmazások, amik gyakran bukkannak 

fel interjúk során. Az összetett kötődések tudatos megélése nem meglepő, hiszen a 

transznacionális migránsok mindennapi élethelyzetét jellemzi, hogy miközben az egyik 

helyen élnek, egyidejűleg egy másik helyen is jelen vannak (Niedermüller 2005). Az identitás 

pedig nem egy készen kapott örökség, hanem a kontextus elvárásainak, vonzásainak és 

taszításainak függvényében létrejövő meghatározás (Mato 1998), ezért nem meglepő, hogy 

többször kötődések alakulhatnak ki (Basch et al. 1992). Az identity theory a kapcsolathálót 

tekinti az identitást konfiguráló kontextusnak – szemben a Tajfel és Turner által kidolgozott 

social identity theory=val, ahol a kontextust kategóriák jelenítik meg. Az identity theory 

szerint az egyén interakcióinak jellege és a teljes hálózaton belül elfoglalt helye a 

legfontosabb tényezője az identitástartás, újraformálás és bővülés lehetőségeinek (Stets, 

Burke 2000).  

Divat, zenék, filmek gyakran kerülnek a migrációkutatók látókörébe, ilyenkor találkozhatunk 

a szinkretizmus, kreolizációs és hibidizáció fogalmaival. Spivak (1989) a 

transznacionalitásban látja a migránsok kulturális fogyasztásának jellegzetességét és a 

többségi társadalomtól való különbözőségét. Hall (1991) szerint másod= és harmadgenerációs 

migráns fiatalok gyakran tudatosan válogatnak a különböző kulturális hagyatékokból, és 

ezeket szinkronizálva alakítanak ki hibrid kulturális preferenciákat.  Kiváló példa erre 

Satuma, egy Torontóban tanuló indiai lány, aki elmondja, hogy „Kettős életet alakítottam ki. 

A kinti világban nadrágot hordtam, kávét ittam, sertés és marhahúst ettem és egész nap 

angolul beszéltem. Saját szobám meghittségében azonban szárit hordtam és állandóan 

bengáli zenét hallgattam.” (Ghosh, Wang 2003:272=274).  Gillespie (1995) amellett érvel, 

hogy a migráns nem passzív médiafogyasztó, hiszen választásai folytán egy többrétű, 

komplex fogyasztási igényt hoz létre. Chow (1993) szerint a média globalizálódásának 

jelentős hatása van transznacionális közösségek kulturális reprodukciójára, például 

megjelenik a diaszpóra=irodalom.  

A gazdasági aspektusok közül kiemelendő a hazaküldött pénz intézménye (remittances), 

aminek jelentőségét a nagy kibocsátó országok is felismerték (Guarnizo, Smith 1998, 

Lessinger 1992). Waldinger és mások amellett érvelnek (Waldinger 1986, 1996, Walton=

Roberts, Hiebert 1997), hogy egyes migráns csoportok nemzetközi kapcsolathálója olyan 
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erőforrásként jelentkezik, ami a munkaerőpiacon a diszkriminációból, illetve a kulturális 

különbségekből fakadó hátrányaikat kompenzálja. Ezzel összhangban Nyíri Pál a budapesti 

kínai vállalkozók kapcsán szintén a határokon átívelő kapcsolatokra helyezi a hangsúlyt: „A 

kínai etnikai gazdaság jellege transznacionális, azaz a nyereség nagymértékben a Kínában 

meglevő jó üzleti kapcsolatoktól függ” (Nyíri, 2002: 167). Az áru, tőke és információ 

áramlása mellett nem szabad elfeledkezni a transznacionális munkaerőpiacról sem, aminek 

egy sajátos jelensége az „áthozás=kireptetés” (Várhalmi 2010b). A vállalkozó így olcsó és 

lojális munkaerőre tesz szert, majd egy idő elteltével, amikor a „vendég” ledolgozta az 

áthozás költségeit, segítséget nyújtanak saját vállalkozása beindításában. 

A transznacionalizmus nem hagyta érintetlenül a politikai mezőt sem. Napjaink migránsainak 

politikai vagy civil aktivitásának és céljainak vizsgálata és megértése nem korlátozódhat a 

befogadó országra – egy transznacionális keretrendszerre van szükség (Beck 1998). Suppan 

(2010) plasztikusan szemlélteti, hogy a pénzbeli hazautazások hogyan transzformálódnak 

politikaivá, és így az Egyesült Államokbeli mexikói diaszpórák hogyan formálják a hazai 

regionális politikát. Basch és szerzőtársai (1992) bemutatják, hogy a kibocsátó országok 

politikai pártjai hogyan korteskednek a befogadó országokban.  Kaldor (1996) pedig amellett 

érvel, hogy egyes diaszpórákban a kozmopolita nemzetellenesség jelei etnikai 

nacionalizmussal karöltve jelennek meg.  

ANOMÁLIÁK 

A „transznacionális szemüveg” megjelenésével járó nagy lelkesedésben olyannyira 

„felpörgött” a fogalom használata, hogy egyetértés szinte csak abban nyilvánult meg, hogy: 

„[n]incs semmi kétség afelől, hogy a transznacionalizmus fogalma manapság divatos 2 erre 

vezethető vissza a túlhasználtsága, a helytelen használata és gyakran világos meghatározás 

nélküli használata” (Al=Ali, Koser 2002:1). Mi okozhatta a fogalom olyan mértékű 

„elmaszatolódását”, hogy már=már felmerült a jelentés kiüresedésének veszélye? 

Mindenekelőtt szükséges elmondani, hogy a fogalom empirikus alkalmazását nem előzte meg 

egy olyan átfogó konceptualizáló munka, ami világossá tette volna, hogy mit értünk a 

transznacionalizmuson, mint elméleti koncepción (theoretical frame), illetve mit értünk 

elemzési eszközön (analytical tool). A lényegi kérdés itt az, hogy mik az elégséges feltételei a 

transznacionális élethelyzetnek, azaz milyen jellegű és intenzitású határokon átívelő aktusok 

eredményeznek transznacionális élethelyzetet, azaz egyszerűbben fogalmazva: hogyan jön 

létre a transznacionális társadalmi tér. Basch és szerzőtársai ajánlásai nyomán többen is teret 
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engednek a kevésbé intenzív, önmagukban jelentéktelen aktusoknak, beleértve a mindennapi 

társadalmi kapcsolatokat, mert hatással lehetnek a gazdasági lehetőségektől kezdve az 

identitás formálódásáig (Itzigson 1999). Az irány képviselői elismerik valamiféle súlyozás 

szükségességét, és ezért megkülönböztetik a tág és szűk értelemben vett (broad2narrow sense 

of transnationalism), vagy más fogalmakkal, a lényegi és kiterjesztetett (core2expanded 

transnationalism) transznacionális aktusokat. Mások, elsősorban Portes (1999) a fogalom 

magyarázó erejének megtartására és a fogalmi letisztultságára hivatkozva jóval 

korlátozóbbak. Ők programjukban amellett érvelnek, hogy a fogalom megmentése érdekében 

nem szabad olyan területeket is „felszívni”, amiket már más fogalmakkal leírtak, hanem arra 

kell koncentrálni, ami igazán újszerű eredményekre vezet. A transznacionális migráns 

gazdaságok megjelenése nagyban hozzájárul az asszimilációs hipotézis feladásához, ezért 

Portes és követői a gazdasági aktusokat hangsúlyozzák, hiszen bennük rejlik a 

transznacionalizmus igazi „varázsa”.  

Az értelmezési nehézségeket fokozta, hogy a fogalom nem légüres térben keletkezett, hiszen 

más tudományterületek – például a politológia, nemzetközi kapcsolatok vagy közgazdaságtan 

= más értelmezéssel már használták a fogalmat; elsősorban a hivatalos nemzetközi szervek, az 

NGO=k és multinacionális vállalatok nemzetközi tevékenységének leírására. Elsősorban az 

nem volt egyértelmű, hogy a felülről szerveződő transznacionális aktusok (from above 

transnationalism) migrációkutatásban való használata mennyiben tér el más diszciplinák 

értelmezésétől, illetve, hogy meddig tart az érvényessége. Nem volt egyértelmű továbbá, hogy 

a transznacionalizmus által leírni kívánt jelenségek tárgyalására nem alkalmasak=e már az 

olyan bevett fogalmak, mint például a globalizáció = azaz nem volt egyértelmű, hogy 

mennyiben hoz az új fogalom új tartalmat a társadalomtudományos gondolkodásba. Anélkül, 

hogy a fogalmi különbségek részletes tárgyalásába belekezdenék, egy példán keresztül 

illusztrálom, hogy mennyire apró, mégis lényegi a különbség a globalizáció és a 

transznacionalizmus fogalma között. Mira, a Dominikai Köztársaságban élő fiatal lány nem 

azért törekszik párkapcsolatában egy emancipált szerep betöltésére, mert a globalizáció 

következtében a női egyenlőség diskurzusa felerősödött, és így őt is elérte ez, hanem azért, 

mert látja, hogy az Egyesült Államokban élő nővére milyen családon belüli szerepet alakít ki. 

Tehát míg a globalizáció inkább a nemzetköziséget hordozza magában, ahol a lokalitások 

határai elmosódnak, addig a transznacionalizmus a lokalitásokba ágyazódva és azokat 

összekötve hoz létre valami újat, amit többen transznacionális társadalmi térnek neveznek 

(Levitt 2001).    
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További problémát jelentett, hogy többen megkérdőjelezték a jelenség újszerűségét. Számos 

történelmi példa citálásával bemutatták, hogy a származási és a letelepedési ország közötti, 

különböző természetű kapcsolatok mindig is jellemezték a migránsokat, így a 

transznacionalizmus jelensége lényegében egyidős a nemzetközi migrációval. A teljesség 

igénye nélkül csak néhányat említve: (1) a velencei, genovai vagy a Hansa=városok által 

létrehozott kereskedelmi hálózat eredményezte élethelyzetek lényegében megfeleltethetőek 

napjaink transznacionalitásának (Pirenne 1970); (2) a gyarmatosítás által életrehívott 

kolonialisták csoportját az otthontalanság élményével jellemezték; (3) a XX. század elején az 

Egyesült Államokba emigrált európaiak éppígy rendszeres kapcsolatot tartottak fent és 

pénzügyileg támogatták az otthon maradt családtagokat, vagy különböző kulturális 

szervezeteket alapítottak, melyekben szoros érzelmi köteléket tartottak fenn szülőhazájukkal, 

illetve alkalomszerűen „haza” is látogattak (Foner 2001, Levitt 2001).  

Velük szemben, az „újszerűség=pártiak” úgy érvelnek, hogy napjaink transznacionalizmusa, 

mélysége és többrétűsége miatt más, mint az, amit a történelmi példákban látni vélünk. 

Castells (2005) szerint például a technológiai fejlődés, ha nem is feltétlenül hoz létre új 

társadalmi jelenségeket, de felerősíthet korábban már meglévőket. A technológiai eszközök 

relatív olcsósága és elterjedtsége az eddiginél sokkal intenzívebb és rendszeresebb 

kapcsolattartást és utazást tesz lehetővé. Gondolhatunk itt olyan kommunikációs eszközökre, 

mint a telefon, a fax vagy az internet, de gondolhatunk a repülő= vagy más közlekedési járatok 

egyre sűrűbb hálózatára és relatív olcsóságára is. Az új technológiai eszközök és a növekvő 

infrastruktúra nem csak egyszerűen megszüntetik a távolságokat vagy felgyorsítják a 

kommunikációt, hanem olyan társadalmi tevékenységek − mint például a mindennapi családi 

döntésekben való részvétel, vagy a gazdasági=politikai események folyamatos követése − 

válnak általuk lehetségessé, amelyek korábban elképzelhetetlenek lettek volna (Kelly 2003). 

Az infrastrukturális és technológiai fejlődés mellett külön szót érdemel a globális intézményi 

háttér fejlődése is. Száz évvel ezelőtt például nem léteztek a maihoz hasonló feltételei a 

globális üzletnek. Gondolhatunk itt a bankrendszerre, az egyetemes üzleti normákra vagy jogi 

keretekre. Megemlíthető itt továbbá a multikulturalizmus és az emberi jogokon alapuló 

politikai rendszerek térnyerése, aminek köszönhetően több értelemben is megszűntek a 

különbségek az őslakosok és a bevándorlók között, illetve, a bevándorlók kultúrájának és 

kötődéseinek reprezentációja szabad utat kapott. Végezetül, a nemzetállamok és ezzel együtt a 

nemzeti identitások megerősödésével a származási országhoz köthető emocionális és kognitív 

kötődések is hangsúlyosabban jelentkeznek a nemzetközi migránsoknál (Vertovec 1999). 
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Zárásként, kritikaként hangzott el az is, hogy a transznacionális élethelyzeteknek túlzottan 

nagy jelentőséget tulajdonítanak a kutatók, hiszen az csak a migránsok kisebbségére jellemző, 

illetve a második generáció esetében már nem beszélhetünk ilyen élethelyzetről (Jones=Correa 

1998; Suarez=Orosco 1998).  

KONVERGENCIÁK 

A fogalom túlhajszoltsága nyomán többen kísérletet tettek a fogalomhasználat 

„letisztázására”. Az alábbiakban Portes (2003) gondolatait ismertetem, aki a konvergencia 

jeleit öt pontban foglalta össze.  

A régi vagy új vita kapcsán elfogadottá vált az a kompromisszumos álláspont, miszerint nem 

ez a lényegi kérdés − azaz nem érdemes a múlt és napjaink transznacionális jelenségéiben a 

különbségeket és hasonlóságokat keresni −, hanem a nézőpont a lényeg. Robert Smith 

szavaival „…transznacionális élethelyzetek léteztek ugyan a múltban, csak nem igazán lettek 

észrevéve. A transznacionális szemüveg teremti meg annak a lehetőségét, hogy azt is 

meglássuk, amire korábban nem voltunk képesek.” (Portes 2003: 875). Portes (1999) Mertont 

idézve rámutat arra, hogy egy jelenség konceptuális felfedezését gyakorta előzik meg 

empirikus megfigyelések úgy, hogy magának a jelenségnek nem tulajdonítanak jelentőséget. 

A huszadik század elejei kutatók is tisztában voltak a korabeli transznacionalizmussal, a 

tudományos párbeszédet azonban az asszimiláció és integráció kérdéskörei határozták meg 

(Foner 1997). Az asszimilációs elméleti keretrendszerben a migrációs folyamatot egy 

konfliktusban gazdag jelenségként közelítik meg. Itt alapvetésnek számít, hogy a 

helyváltozással a migránsok gyökértelenné válnak, és eredeti kultúrájuk megőrzése érdekében 

állandó konfliktusban állnak a befogadó kontextussal, ami annak feladására kényszeríti őket. 

Niedermüller Péter szavaival: „[e]z a megközelítés természetesnek tekinti, hogy az ember 

vagy ide tartozik, vagy oda; hogy a kultúrák, mint etnikusan meghatározott, lokális, helyhez 

kötött entitások jelennek meg, s hogy a kultúrák közötti különbségek eredendőnek, lényeginek 

és feloldhatatlannak tűnnek” (Niedermüller 2005: 56). Az ennek szellemében született 

válaszkísérletek azonban elégtelenek, ha napjaink különböző migrációs jelenségeit akarjuk 

leírni, és ez magyarázza a társadalomtudósok transznacionalizmushoz – az újfajta 

megközelítéshez – való fordulását. Összefoglalva tehát: a transznacionalizmus nem egy új 

jelenség, sokkal inkább egy új perspektíva.  

A transznacionalizmus fogalmának „aranykorában”, a kilencvenes években többen is 

megkísérelték rendszerezni a határokon átívelő kapcsolatok jellegét, illetve az ezeket 
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létrehozó és fenntartó szereplőket. A kísérletek célja egy olyan átfogó tipológia megalkotása 

volt, ami a migránsok határokon átívelő aktusai mellett magába foglalja a különböző állami, 

piaci és civil szervezetek nemzetközi jellegét is. Ezen tipológiák egyik alapvetése volt az 

alulról (from below) és felülről (from above) szerveződő kapcsolatok megkülönböztetése. 

Mára kikristályosodott, hogy a migrációs kutatások többsége a határokon átívelő kapcsolatok 

jellegének és jelentőségének vizsgálatában az egyéni szereplőkre (private grassroot actors) 

koncentrál. Ez nem jelenti azt, hogy a transznacionális társadalmi térnek ne lennének 

intézményesült szereplői − hiszen az egyéni szereplők, érdekeik hatékonyabb képviselete 

érdekében létrehozhatnak intézményeket −, inkább azt, hogy a transznacionális 

élethelyzeteket nem szervezetek, intézmények vagy akár államok generálják. Összefoglalva 

tehát a transznacionális jelenségek alatt az alulról szerveződő jelenségeket értjük. 

Az egyéni szinten megvalósuló transznacionális aktusok olyan mértékűek lehetnek, hogy 

hatással lehetnek nagy szervezetek, sőt nemzetállamok stratégiáira. Itt gondolhatunk 

elsősorban a vándorlást megkönnyítő közpolitikákra: a Fülöp=szigeteken például, ahol a 

lakosság tíz százaléka dolgozik külföldön, a külföldi munkavállalás enyhíti a 

munkanélküliséget és a hazaküldött pénzügyi támogatás százalékokban kifejezhetően 

jelentkezik az ország GDP mutatójában. Ezért a Fülöp=szigetek mindent megtesz, hogy 

megkönnyítse állampolgárai számára külföldi munkavállalást. Egy másik gyakran citált példa 

a kettős állampolgárság kérdése. India például aktív kampány keretében szorgalmazza a 

kettős állampolgárságot a már külföldön született indiaiaknak, kimondott céljuk, hogy 

külföldön élő „testvéreiket” arra ösztönözzék, hogy a befogadó országban megszerzett 

erőforrásaikat indiai vállalkozásokban hasznosítsák (Lessinger 1992). Kínában is felmerült a 

kettős állampolgárság intézményének újból bevezetésének szükségessége. Guo Xiaojing 

szavaival: „…a már hosszú ideje külföldön dolgozó, már nem kínai állampolgárságú sikeres 

elit örömmel venné a kínai állampolgárságának visszakapását, aminek eredményeképpen 

tőke, technikai innovációk, tapasztalat áramolna vissza 2 mindez tovább fokozná Kína 

versenyképességét.” (Xiaojing 2011: 183). Kínában végül nem az állampolgársági törvény 

módosításával, hanem a 2004=es Zöld Kártya törvény meghozatalával igyekeztek kihasználni 

a kínai diaszpórák visszacsatornázásának előnyeit. A törvény lehetővé teszi, hogy a kínai 

származású, de nem állampolgár speciális tudással rendelkező szakemberek és 

topmenedzserek, elsősorban adminisztratív előnyök biztosításával, könnyebben 

tevékenykedjenek Kínában (Zhu, 2009). Törökországtól Mexikóig számos ország törekszik 

intézményes kapcsolatok kialakítására a diaszpóráival annak érdekében, hogy hatékonyan 
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tudja kihasználni az azokban rejlő, elsősorban gazdasági lehetőségeket. Összefoglalva tehát 

elmondható, hogy a migráció transznacionális jellege makró szinten is érezhető hatással bír. 

A kilencvenes évek elején, a fogalom népszerűségének csúcspontján a kutatók, a jelenségek 

vizsgálatában mindenhol a határokon átívelő kapcsolatok szerepét, és hatásait keresték. Ezek 

az elsősorban kvalitatív megközelítések azt sugallták, hogy a migránsok körében a 

transznacionális élethelyzetek általánosak. A túlzó általánosításnak plasztikus példája, hogy 

Basch és szerzőtársai (1994) szinte átnevezték a bevándorlókat (immigrants) 

transzmigránsokká (transzmigrant) – ezzel is érzékeltetve, hogy az asszimilációs 

elképzeléstől radikálisan különböző integrációs sémák (adaptaion pattern) jellemzik a XX. 

század végi migránsokat. Későbbi munkáik azonban két ponton árnyalták a kezdeti 

megállapítást. Felismerték, hogy különböző migráns csoportok körében más és más a 

transznacionális élethelyzetek gyakorisága. Például, az inkább individuális döntésen alapuló 

migráció (Guarnizo 1999) vagy ehhez hasonlóan, a városból városba (urban2to2urban) történő 

migráció (Levitt 2001) kisebb eséllyel eredményez transznacionális élethelyzetet. Portes 

(1999) amellett érvel, hogy a migráció transznacionális mértékét a befogadó és származási 

ország kontextusa befolyásolhatja = itt a gazdasági lehetőségek mellett a diszkrimináció 

mértékére is gondol. Mások arra figyelmeztetnek, hogy nem minden határon átívelő aktus 

eredményez transznacionális élethelyzetet. A származási ország híreinek követése, a 

hazalátogatások vagy akár az ajándékozások, valamint a rendszertelen pénzbeli támogatások, 

határokon átívelő voltuk ellenére nem vezetnek transznacionális élethelyzethez. Kvantitatív 

empirikus munkák számok formájában kifejezték, hogy a migránsok körében közel sem olyan 

általánosak a transznacionális aktusok. Portes (2003) egészen odáig megy, hogy a migránsok 

egy kisebbségi csoportját látja csak transznacionális élethelyzetben. Elmondható tehát, hogy 

nem minden migránsra jellemző a transznacionális élethelyzet, és nem minden határon átívelő 

aktus tekinthető transznacionálisnak.   

Egyetértés jelei mutatkoznak abban is, hogy nincsen tipikus transznacionális élethelyzet.  A 

transznacionális aktusok és élethelyzetek egyéni és csoportjellegzetességek függvényében 

változnak. A származási ország kontextusa, a premigrációs szándékok és a befogadó ország 

lehetőségei meghatározzák a transznacionális aktusok természetét és így a transznacionális 

élethelyzetek jellegét. Ha például összehasonlítjuk a magyarországi mongol és kínai 

diaszpórák transznacionális gazdasági kapcsolatait, láthatjuk a különbségeket. A kínaiakra 

nem jellemző, hogy ipari tevékenységet folytatnának Magyarországon, a mongol diaszpóra 

gazdasága viszont erre épül. Míg Kína gyártási kapacitása és foglalkoztatási jellemzői 
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lehetővé teszik, hogy a távolság ellenére is nyereségesen tudjanak kereskedni 

Magyarországon, addig a mongolok nem beszélhetnek gazdaságilag versenyképes 

háttérországról – ezért hozták létre főleg varrodákból álló diaszpóra iparukat.  Míg a kínaiak 

árut és munkaerőt, addig a mongolok szinte csak munkaerőt „hoznak” Magyarországra – 

határokon átívelő gazdasági kapcsolataik jellege tehát különbözik. Összefoglalva tehát, a 

transznacionális aktusok intenzitását és jellegét a származási és befogadó országok 

kontextusa jelöli ki. 

2.4.2. A transznacionalizmus empirikus megragadásának lehetőségei 
 

Sejthető, hogy a tartalmi zavarosság nem segítette elő a transznacionalizmus empirikus 

megragadására irányuló törekvéseket sem. Ha nincs egyetértés abban, hogy ki számít 

transznacionális migránsnak, vagy hogy milyen határokon átnyúló aktusok teremtenek 

transznacionális élethelyzetet, illetve milyen az ideáltipikus transznacionális élethelyzet, 

akkor sejthető, hogy az operacionalizálás kapcsán is különböző, egymással replikázó 

megközelítésekkel találkozhatunk. A következőkben három modellt mutatok be, amik a 

határokon átívelő, különböző természetű aktusokon keresztül kísérlik megragadni a 

transznacionalizmust. A modellek ismertetése előtt azonban tekintsünk át két méréssel 

kapcsolatos alapvetést.  

Az alábbi megközelítések bár sok tekintetben eltérőek, közös bennük a megfigyelési egység 

megválasztása. A transznacionalizmus empirikus megragadása történhet a közösségeken, a 

kapcsolathálókon és az intézményeken keresztül is, ezért fontos, hogy a mikro=mezo=makró 

elemzési szintek ne keveredjenek össze (Portes 1999). Konvergencia figyelhető meg abban, 

hogy az transznacionalizmus egy alulról szerveződő jelenség, ezért célszerű megfigyelési 

egységnek az egyént választani és a felülről szerveződő transznacionális aktusokat − ami 

elsősorban az intézményi szereplőkre vonatkozik − elhagyni.     

A megfigyelési egység kiválasztása mellett meg kell határozni a vizsgálatba bevont 

lokalitásokat is.  „[U]tazó kultúrák vizsgálata utazó kutatókat igényel” (Guarnizo, Smith 

1998: 26), azaz a transznacionális térnek nemcsak a migránsok, hanem az otthon maradtak is 

alkotói. A rendszeres hazautalások például meghatározhatják a család életszínvonalát, 

fogyasztási mintázatait, sőt ezektől függetlenül társadalmi presztízsét is. A transznacionális 

térben való részvétel befolyásolhatja az értékeket, normákat, sőt a politikai preferenciákat is. 

A transznacionális élethelyzet az otthon maradtak számára is megteremti a nem lokalitáshoz 
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kötődő gazdasági vagy oktatási stratégiáik realizációját, de vágyaik és érzelmeik 

horizontjának kitágulását is. Több olyan empirikus munka is ismert (Itzigsohn 1999, Levitt 

2001, Landolt 2001), ahol a transznacionális élethelyzet vizsgálata nem korlátozódott a 

befogadó országra, megfigyelési egységei nemcsak a migránsok, hanem a transznacionális tér 

otthon maradt tagjaira is kiterjedt. A nem multi=lokális vizsgálatok esetében fontos 

kijelenteni, hogy a vizsgálat kifejezetten a migránsokra vonatkozik, nem célja a 

transznacionális tér minden szereplőjének lefedése.  

Portes és szerzőtársai (Portes, Guarnizo, Landolt 1999) a transznacionális jelenségek 

méréséhez egy olyan modellt javasolnak, aminek összetevői: az intézményesülés foka (level 

of institutionalization) és a mező (sector). Az előbbiben megkülönböztetik az alacsonyan és 

jól intézményesült aktorokat, utóbbiban pedig egy hármas felosztást javasolnak, elkülönítve a 

gazdasági, politikai és közösségi=kulturális (socio2cultural) aktusokat.  

A határokon átívelő aktusok rendszeressége, intenzitásának mérése alapvető a 

transznacionális migráció kutatásában. Portes és mások (Portes, Guarnizo, Landolt 1999, 

Vertovec 1999) amellett érvelnek, hogy csak az intenzív, rendszeres határokon átívelő 

aktusokat kell mérni, mert az esetleges, kevésbé intézményesült, mintázatba nem rendeződött 

határokon átívelő aktusok nem hoznak létre transznacionális élethelyzetet. Egy példával: a 

migránsok egy jelentős csoportja pénzbeli formában támogatja származási országában maradt 

családját. Ha a pénzbeli támogatás esetleges, nem ismerhető fel benne a rendszeresség, akkor 

ez nem több, mint az ajándékozás egy sajátos formája. Ezzel szemben a rendszeres támogatás 

a transznacionális családi kooperációs stratégia egy eleme – így a transznacionális élethelyzet 

egy indikátora lehet. A hazautalások intézményesülésének egy kiváló példája, hogy egy 

magyarországi kínai tulajdonban lévő gyár kínai „kékgalléros” munkásai fizetésük egy részét 

forintban kapják meg, a maradékot a Kínában lévő család veszi fel juanban.  

Portes (2002) a gazdasági aktusok méréshez az (1) üzleti célú hazautazásokat, illetve (2) 

annak vizsgálatát javasolja, hogy az üzlet sikeressége milyen mértékben függ a származási, 

vagy más országban élőkkel folytatott rendszeres kapcsolattartáson. A politikai mező 

feltérképezhető (1) a párttagsággal, (2) a rendszeres pártadományokkal és (3) a választási 

kampányban való részvételen keresztül. A közösségi=kulturális mező megragadható (1) a 

szülővároshoz köthető szervezeti tagságon (hometown civic association), (2) a szülőhazájához 

köthető adományozó szervezeti tagságán (charity association), (3) a szülőhazájában folyó 

fejlesztési projektek rendszeres pénzbeli támogatásán, (4) a szülőhaza közösségi 
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fesztiváljainak, programjainak rendszeres látogatásán, és végül (5) a helyi, szülőhazához 

kapcsolódó sportklubok programjain való rendszeres részvételen keresztül.  

Portes tehát amellett érvel, hogy a transznacionális aktusok vizsgálata során a rendszeres 

és/vagy intézményesült határokon átívelő aktusok vizsgálatára kell koncentrálni, illetve 

érdemes megkülönböztetni azokat a célok, illetve a tartalom függvényében.  

Mások (Itzigsohn 1999, Guarinzo 2000, Landolt 2001) amellett érvelnek, hogy vannak 

kevésbé intenzív, kevésbé intézményesült, utazást és aktív részvételt nem igénylő aktusok, 

amik éppúgy részesei, de nem építő elemei a transznacionális társadalmi térnek. Ezek 

vizsgálata, bár elkülönítve, éppúgy fontos jelentőséggel bír. Az egyik ilyen, leginkább 

kidolgozott modell Itzigsohn és szerzőtársainak nevéhez (1999) fűződik. A transznacionális 

aktusokat, Portes modelljét kiegészítve, négy aspektus szerint különböztetik meg: gazdasági, 

politikai, közösségi, kulturális. Az első két kategória nem igényel különösebb magyarázatot, 

míg a közösségi és kulturális különválasztása igen. Az előbbi alatt a szerzők az olyan 

közösségi aktusokat értenek, amik nem politikai vagy gazdasági orientációjúak. Ilyen lehet 

például a vallási, vagy sporteseményeken való részvétel, de egy baráti célú találkozó is. Ezzel 

szemben a kulturális aktusokat kifejezetten szimbolikus célok vezérlik, céljuk az identitás 

megerősítése, illetve a hagyományőrzés. Természetesen számos aktus nem sorolható be egyik 

vagy másik aspektus alá sem, mert a valóságban gyakran kevert formában jelennek meg. Egy 

párt számára felajánlott pénzbeli támogatás például politikai vagy gazdasági aktusnak 

tekinthető? Vagy, egyházi szervezésben létrejövő programon való részvétel kulturális vagy 

közösségi események számít=e? Az átfedések ellenére célszerű az aktusok aspektusát 

valamiféleképpen megkülönböztetni, amik „bójaként” irányíthatják az empirikus kutatókat.  

Az egyes aspektusokon belül az intenzitás szerint minősítik az egyes transznacionális 

aktusokat. Az intenzitás az intézményesülés foka (institutionalization), illetve a részvétel 

(participation) és az utazás (movement) gyakorisága szerint határozható meg. Az intenzitás=

skála két végpontján a szűk (narrow sense), és a tág értelemben vett (board sense) 

transznacionális aktusok állnak. Eszerint szűk értelemben vett transznacionális aktusnak 

számít egy olyan gazdasági, politikai, közösségi vagy kulturális aktus, amit az 

intézményesülés magas foka jellemez, állandó személyi jelenlétet és a két ország közötti 

rendszeres utazásokat feltételezve. A három dimenzió – intézményesülés, részvétel és utazás – 

bár korrelál egymással, de saját „mozgástérrel” is bír. Elképzelhető tehát olyan 

transznacionális aktus, ami az egyes dimenziók mentén ellentétes előjellel bír, azaz az egyik 
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dimenzión felvett foka „kakukktojásnak” számít. Ilyen esetekben a szerzők ennek figyelmen 

kívül hagyását javasolják.   

Összefoglalva elmondható, hogy a szűk értelemben vett transznacionális aktusok teremtik 

meg és katalizálják a transznacionális társadalmi teret, míg a tág értelemben vett aktusok, bár 

a téren belül működnek, a transznacionális tér fennmaradásához csak csekély mértékben 

járulnak hozzá. Az alábbi táblázat foglalja össze az elméleti keretrendszert.  

2.10. táblázat: Összefoglaló táblázat: Itzigsohn modell 

 
Intenzitás 

 
Szűk értelemben vett   Tág értelemben vett 

Magas Intézményesülés Alacsony 
Állandó Részvétel Alkalomszerű 

Rendszeres Utazás Szórványos 
 

Transznacionális aktusok 
 

Gazdasági Politikai Közösségi Kulturális 
 

Szűk értelemben vett gazdasági transznacionális aktusnak tekinthető, ha egy vállalkozó mind 

a befogadó, mind a származási országban befektet (Itzigsohn 1999), de a magyarországi 

migráns vállalkozók import=, illetve az ezzel összefüggésben álló kis=, és nagykereskedelmi 

tevékenysége is  ide tartozik. Portes megfogalmazásában a transznacionális vállalkozók: „… 

akik üzleti tevékenysége gyakori külföldi utazásokat igényel, és akik sikeressége egy másik 

országban, elsősorban a származási országban lévő kapcsolatoktól, partnerektől függ” 

(Portes 2002: 287). A tág értelemben vett gazdasági transznacionális aktusok alacsony 

intenzitásúak; kevésbé intézményesültek, alkalomszerűek és nem igényelnek rendszeres 

utazásokat. Az Egyesült Államokban élő dominikaiak családlátogatási céllal különböző 

apróbb termékeket visznek „haza”, amik értékesítésével vagy az utazás költségeit fedezik, 

vagy a családot támogatják. Ilyen gyakorlatnak tekinthető továbbá a hazaküldött pénz 

(remittances) vagy az alkalomszerű bőröndös kereskedelem. A hazatérés eszménye 

(sojourning) sokak számára nemcsak vágyakozás, hanem nyugdíjas éveikre valóban 

visszatérnek szülőhazájukba – ezért sokan már előre ingatlant vásárolnak.  

Szűk értelemben vett politikai transznacionális aktusnak tekinthető például az aktív részvétel 

a származási ország egyik pártjának a kampányában. Az Egyesült Államokban bevett 

gyakorlatnak számít, hogy a szavazati jogtól függetlenül, a migráns diaszpóra körében 
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gyűjtenek pénzbeli adományokat pártok részére16 = A származási ország politikájának 

követése, a pénzbeli adományozás vagy hazautazások alkalmával történő véleménykifejtés 

tág értelemben vett transznacionális aktusnak tekinthető. 

Szűk értelemben vett közösségi transznacionális aktusnak tekinthető az olyan nem gazdasági 

és politikai szervezetekben való aktív, szervezői részvétel, ami elsősorban a két ország közötti 

társadalmi élet erősítésében vagy egyszerűen csak az újonnan érkezők otthonosságérzésének 

elősegítésében játszik szerepet. Ezzel szemben a szervezett eseményeken való megjelenés tág 

értelemben vett transznacionális aktus. Egy interjú során hallottam, hogy az Európa 

különböző országaiban élő vietnami fiatalok számára, elsősorban ismerkedési célból, nyári 

táborokat rendeznek. Egy ilyen nyári tábor szervezői szűk értelemben, résztvevői pedig tág 

értelemben vett transznacionális aktussal jellemezhetőek.  

A közösségi aspektushoz hasonlóan a szűk értelemben vett kulturális transznacionális aktust 

hajtanak végre az identitással, kultúrával foglalkozó, illetve a hagyományokat megerősítés 

vagy felelevenítés céljából életre hívó szervezetek és programok szervezői, de Itzigsohn 

(1999) még ide sorolja a migráns médiában vagy egyházakban dolgozókat is. Velük szemben 

azok, akik származási országuk zenéjét hallgatják, filmjeit vagy akár tévéműsorát nézik, tág 

értelemben vett transznacionális aktusokat hajtanak végre.   

Levitt (2001) modellje nagyfokú rokonságot mutat az imént ismertetettel. Guarinzo (2000) 

fogalmait továbbfejlesztve készítette el saját modelljét, amiben különbséget tett a lényegi 

(core) és kiterjesztett (expanded) transznacionális aktusok között. Előbbi alatt azokat érti, 

amik (1) az egyén életének jól integrált elemei, (2) rendszeresek és (3) mindezért mintázatba 

illeszthetőek, és így előrejelezhetőek; utóbbi kategória pedig ennek ellentétét hivatott 

megragadni. Mint az előbb részletesen kifejtésre került, a transznacionális aktusok különböző 

tartalommal bírhatnak, a társadalmi interakciók más és más mezejében valósulhatnak meg. 

Így második dimenzióként megkülönbözteti az átfogó (comprehensive) és szelektív (selective) 

gyakorlatokat. Átfogónak nevezi, ha az egyén több mezőben is transznacionális 

élethelyzetben van, szelektívnek,  ha nem. Az alábbi táblázat17 hivatott bemutatni a tipológiát. 

  

                                                           
16

 Graham (1997) becslései szerint a dominikai pártok választási büdzséjének 10=15 százaléka származik a 
diaszpórákból. 
17 Levitt (2001) tanulmányának 199. oldalán lévő táblázat került átemelésre.  
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2.11. táblázat: Összefoglaló táblázat: Levitt modell 

  
Átfogó 

 

 
Szelektív 

Lényegi 

Például az olyan transznacionális 
vállalkozók, akik aktív tagjai származási 
országuk egyik pártjának, mindkét helyen 
tagjai az egyházközösségnek és 
mindemellett vezetői egy migráns 
szervezetnek (hometown association).  

Például, egy olyan párttisztviselő, aki részt 
vesz a származási és befogadó ország közötti 
tevékenység koordinálásában. Más 
transznacionális intézménynek nem tagja és 
korlátozottan ápol családi és más társadalmi 
kapcsolatokat a származási országban 
élőkkel. 

Kiterjesztett 

Például azok, akik időszakosan anyagilag 
támogatják származási országuk közösségi 
beruházásait, résztvesznek politikai 
kampányokban és alkalomszerűen pénzt 
küldenek „otthon” maradt családtagjaiknak.  

Például azok, akik időszakosan, de csak egy=
egy említett határon átívelő tevékenységben 
érdekeltek.  

 

A transznacionalizmus fogalma számos esetben hasznosnak bizonyult a migráns vállalkozókat 

feltérképező empirikus munkánkban. A negyedik elméleti csomópontban túl akartam lépni a 

trasznacionalizmus fogalmának meghatározásán és jelentőségének bizonygatásán. A 

bevezetőben leírtaknak megfelelően célom az volt, hogy egyszerre mutassam meg a fogalom 

széleskörű alkalmazását és részben ebből fakadó tisztázatlanságát úgy, hogy az olvasó 

koherens képet kapjon a fogalom erényeiről és gyengeségeiről. A fogalom prosperitása alatt a 

benne rejlő lehetőségeket értettem; bemutattam, hogy a transznacionális koncepció túllép 

azon, hogy a migránsok egy jól meghatározható csoportot alkotnak, akik egy bizonyos helyen 

élnek, és sajátos, és egyértelműen azonosítható kultúrával és célokkal bírnak. Túllép azon az 

angolszász országokban korábban meghatározó hipotézisen, miszerint a migránsok 

megszakítják kapcsolataikat származási országukkal és különböző folyamatokon keresztül 

közelednek a befogadó ország társadalmához. A transznacionális koncepció ezek 

alternatíváját adja, lényege, hogy a jelenségek megértése már nem nélkülözheti a migránsok 

kibocsátó és befogadó országokhoz fűződő, különböző jellegű kapcsolatainak együttes 

elemzését. A fogalom széleskörű felhasználási horizonttal bír. Napjaink migrációkutatásában 

gazdasági, politikai, kulturális és még számos területen bizonyult az empirikus eredmények 

értelmezésében hasznos koncepciónak. Bemutattam, hogy a transznacionalizmus 

„túlpörgetett” használata miatt értelmezési problémák jelentek meg, félővé vált, hogy a túlzó 

általánosítás miatt ez a fogalom is kiüresedik. Végül Portes (2003) írása alapján ismertettem, 

hogy a migrációkutatók között mára az egyetértés jelei látszanak abban, hogy (1) a 

transznacionalizmus nem egy új jelenség, sokkal inkább egy új perspektíva, (2) a 

transznacionális jelenségek alatt az alulról szerveződő jelenségeket értünk, (3) a migráció 

transznacionális jellege makró szinten is érezhető hatással bír, (4) nem minden migránsra 
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jellemző a transznacionális élethelyzet, és nem minden határon átívelő aktus tekinthető 

transznacionálisnak, és végül, hogy (5) a transznacionális aktusok intenzitását és jellegét a 

származási és befogadó országok kontextusa jelöli ki.  

A négy elméleti csomópontban összegyűjtött és megszerkesztett elméletek alapvető 

fontosságúak az empirikus vizsgálódásaimban. A következő fejezetben számos helyen 

hallható majd visszhangjuk.  
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3. Adatok és adatgyűjtési dilemmák 
 

Jelen fejezet célja kettős: egyfelől szeretném röviden megmutatni a migrációs tárgyú 

adatgyűjtés nehézségeit, másfelől pedig ismertetem a későbbi eredmények adatforrásainak 

néhány jellemzőjét.  

3.1. Adatgyűjtési dilemmák 
 

A disszertáció bár nem módszertani kérdésekre összpontosít, mégis érdemes röviden szót 

ejteni néhány, elsősorban mintavétellel kapcsolatos módszertani dilemmáról18. Különböző 

okokból kifolyólag a magyarországi migránsok nehezen elérhető célcsoportoknak 

tekinthetőek, ezért a körükben folytatott akár kvalitatív, akár kvantitatív adatgyűjtés 

módszertana korántsem egyértelmű. Miből fakadnak a módszertani dilemmák? 

Minden mintavételi eljárás célja, hogy az összegyűjtött információ alapján az alapsokaságra 

nézve tudjunk megállapításokat megfogalmazni. Egyszerűbben: azt szeretnénk, ha mintánk 

valamilyen formában reprezentálná az alapsokaságot. A reprezentativitás általános 

megfogalmazásban azt jelenti, hogy a minta jellemzői közel állnak az alapsokaság ugyanezen 

jellemzőivel (Babbie 1999). A különböző mintavételi eljárások más és más módon közelítik 

meg és törekszenek a reprezentativitásra. Alapvetően megkülönböztetjük a véletlen és nem 

véletlen mintavételi eljárásokat. A véletlen mintavételi eljárások esetében a reprezentativitást 

az garantálja, hogy az alapsokaság minden tagjának egyenlő és ismert esélye van a mintába 

való bekerülésre. Több valószínűségi mintavételi eljárás is ismert, egyik sem tekinthető 

tökéletesnek, azonban általánosságban elmondható, hogy az ezen eljárásokkal készített minták 

tekinthetőek a torzítatlanság szempontjából a legjobbnak. Rejtőzködő vagy nehezen 

megközelíthető alapsokaságok esetében azonban a véletlen mintavételi eljárások − különböző 

okokból −, nem alkalmazhatóak. Miért tekinthetőek a migránsok Magyarországon nehezen 

elérhető célcsoportnak? 

Elsőként az alacsony lélekszám és részben ezzel összefüggésben a térbeli szegregáció 

elégtelen fokát érdemes említeni. Fontos itt kiemelni, hogy a térbeli szegregáció egy bizonyos 

foka kimutatható ugyan, de annak mértéke messze elmarad a Nyugat=európai mintáktól. A 

                                                           
18 A migráns csoportok empirikus kutatása nemcsak a mintavételi nehézségek miatt tekinthető kihívásnak. A 
visszautasítások magas aránya, kulturális különbségek, a nyelvi nehézségek, a bizalmatlanság, a stadard 
mérőeszközök megkérdőjelezhetősége olyan problémák, amik dilemmák elé állítják az empirikus kutatókat. 
Ezeket a Módszertani problémák a migrációkutatásban című (Várhalmi, Kováts 2014) tanulmányban 
részletezem  
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hivatalos statisztikák szerint 2009=ben Magyarország lakosságának a 4,1 százaléka született 

külföldön és 2 százaléka külföldi állampolgár (OECD 2011). Ezek az arányok azonban 

félrevezetőek, hiszen jelentős részük olyan környező országokból származik, ahol a magyar 

kisebbség száma jelentős, feltételezhetően az onnan migrálók körében felül vannak 

reprezentálva a magyar identitásúak. A határontúli magyarok nyelvükben, kultúrájukban 

hasonlóak a magyarországi magyarokhoz, ezért integrációjuk, munkaerőpiaci részvételük 

egészen más jellegű kérdéseket vet fel, egészen más megközelítést igényel, mint a 

nyelvükben, kultúrájukban és akár kinézetükben a többségi társadalomtól különböző 

migránsok esete. Ezért bár adminisztratív szempontok szerint a határokon túli magyarok is 

bevándorlónak tekinthetőek, szociológiai értelemben megfontolandó az elválasztásuk más 

csoportokétól. A jelen disszertáció számára releváns migránscsoportok lélekszáma alig 

néhány ezer főre tehető. A hivatalos statisztikák szerint a kínai a legnagyobb, a török pedig a 

legkisebb diaszpóra a vizsgált csoportok közül; az előbbi 7083 főt, utóbbi pedig 1751 főt 

számlál.  

3.1. táblázat: Migráns csoportok számossága  

 Migráns csoportok számossága 

 fő 

Kínai 7083 
Arab   4226 
Vietnámi 2137 
Török 1751 

Forrás: KSH 2007, Eurostat adatszolgáltatás: Usually Resident Population 
Arab országok: Algéria, Egyiptom, Irak, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, Szaúd2Arábia, Szíria, Tunézia, 
Jemen; budapesti arányuk súlyozott átlag alapján számolva.  
 

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) népesség= 

nyilvántartása információt szolgáltat az állandó lakcímmel rendelkező külföldön 

születettekről is. Innen, bizonyos feltételek teljesülése esetében, különböző bontásokban a 

kutató hozzáférhet lakcímekhez. A nyilvántartás azonban csak a már állampolgárságot kapott 

vagy letelepedési engedéllyel bíró migránsok adatait tartalmazza. Elméletileg a Magyar 

Állampolgársági és Bevándorlási Hivatal (BAH) rendelkezik a rövidtávú tartózkodási 

engedéllyel rendelkezők elérhetőségével is, a hivatal által gondozott adatok azonban speciális 

adatvédelmi törvények miatt kutatási célú hozzáférésre nem elérhetőek. Ezért nem 

rendelkezünk olyan listával, ami legalább elméletileg teljeskörűen átölelné az alapsokaságot.  

Az alacsony lélekszám és részben ezzel összefüggésben az érdemi térbeli szegregáció, illetve 

a teljeskörű lakcímnyilvántartás hiánya miatt a két leggyakrabban alkalmazott véletlen 
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mintavételi eljárás nem alkalmazható; előbbiek a véletlen sétás kérdezést, utóbbi pedig a 

címlistás adatgyűjtési módszertant lehetetleníti el.  

A mintavételi keretek kialakításánál a legnagyobb problémát a hivatalos statisztikák 

pontatlansága vagy hiánya jelenti. Hárs Ágnes a fellelhető migrációs statisztikák elemző 

áttekintése után a következőképpen összegzi a problémát: „A migrációs statisztika számára 

rendszerint gondot jelent, ha adminisztratív céllal készült adatbázisokra épül. …Olyan 

országban, ahol viszonylag kicsi a migráns népesség, háttérbe szorulhat a migráció 

mérésének fontossága, a migráció statisztikájának a fejlesztése, szűkösek az (erő)forrásai és 

így fontos szempontok nem szerepelnek a statisztika adatszolgáltatásban, az adatok minősége 

és hozzáférése korlátozza az előrelépést.” (Hárs 2009: 52). 

A magyarországi, nem magyar identitású migránsok körében folytatott adatgyűjtést továbbá 

nehezítik a nyelvi és kulturális különbségek. A professzionális kérdezők nem rendelkeznek 

olyan nyelvtudással és kompetenciákkal, amivel megközelíthetnék a célcsoportot, ezért 

anyanyelvi vagy legalább a migráns csoportok nyelvét beszélő kérdezők alkalmazása 

szükséges. Ez természetesen rendkívül erőforrás=igényes vállalkozásnak tekinthető. Végezetül 

mindenképpen említésre érdemes a migránsok bizalmatlansága a kérdőíves kutatásokkal 

szemben, így a kutatás során mindig magas visszautasítási aránnyal találkozhatunk.  

3.2. táblázat: Migránsok körében folytatott adatgyűjtések nehézségei 

Nehézségek Okozatok 

Alacsony lélekszám Tér – idő alapú adatfelvétel nehézkes 

Szegregáció hiánya Véletlen sétás kérdezés nem kivitelezhető 

Címlistákkal nem teljeskörűsége, pontatlansága  Címes kérdezés nem kivitelezhető 

Hivatalos statisztikák megbízhatatlansága Mintavételi keret kialakítása nehézkes 

Kulturális különbségek Anyanyelvi kérdezők alkalmazásnak szükségessége 

Nyelvi különbségek Speciális nyelvtudású kérdezők alkalmazásának 

Bizalmatlanság Magas visszautasítási arány 

 

Az alacsony lélekszám és ezzel összefüggésben az érdemi szegregáció, illetve a teljeskörű 

regiszterek hiánya miatt a hagyományos véletlen mintavételi eljárások nem alkalmazhatóak. 

A továbbiakban három olyan mintavételi módszert mutatok be, amelyek alternatív megoldást 

jelentenek a magyarországi migránsok körében végzett terepmunkára.  

A hálózati alapú mintavételi eljárások a célcsoport tagjai közötti kapcsolatokon alapulnak.  Az 

megközelítés lényege, hogy egy kérdőív lekérdezése után, a megkérdezett célcsoporthoz 

tartozó ismerősei kerülnek kiválasztásra, majd azok ismerősei és a folyamat a kívánt 
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mintanagyság eléréséig folytatódik. Ezen mintavételi eljárások feltételezik, hogy a célcsoport 

kapcsolathálója különböző szempontok miatt speciálisnak számít, például a célcsoport tagjai 

ismerik egymást, vagy legalább közvetve kapcsolatban állnak egymással. A hólabdás 

mintavételt hosszú ideig interjúalanyok kiválasztásához vagy pilot=kutatásokhoz használták, 

mert úgy gondolták, hogy a kiválasztási hullámokban érvényesülő bekerülési valószínűségek 

ismeretének hiányában a torzítatlan becslések nem lehetségesek. Rapaport (1979) azonban 

bebizonyította, hogy a kiinduló minta véletlen kiválasztása és a rövid ajánlási láncolatok 

teljesülése torzítatlan becslésekhez vezetnek. Később Heckathorn (1997) statisztikai 

szimulációk segítségével bemutatta, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetében Rapaport 

feltételei elhagyhatóak.  

Heckathorn két, torzítatlan becslésekhez vezető modellt is javasol. Ezeket most Simon Dávid 

Empirikus kutatás a menekültek társadalmi integrációjáról című módszertani előtanulmánya 

alapján ismertetem.  Heckathorn az első modellben feltételként szabja meg, hogy csak 

diszkrét változók esetében alkalmazható, és a mintavételnek az egyszerű Markov=folyamatnak 

kell lennie. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az ajánlott személy adott jellemzője csak az 

ajánló személy ugyanazon jellemzőjétől függ, valamint nem függ közvetlenül az ajánlót 

ajánló személy jellemzőjétől. A harmadik feltétel a hálózat ciklusmentessége, ami lényegében 

azt jelenti, hogy az ajánlási láncokban bármely jellemző bármely értéket, bármely 

időperiódusban felvehet. A negyedik feltétel a belülválasztási aránnyal kapcsolatos. Ez az 

arány azt mutatja meg, hogy egy adott tulajdonság esetén az ajánló személy a teljes csoporton 

belüli aránytól mennyire eltérő arányban választ az adott tulajdonság tekintetében saját 

magához hasonló személyt. A modell szerint az eredmények torzítatlanságának feltétele, hogy 

ez az arány, a jellemzők minden értékére nézve azonos legyen. Végül, az ötödik feltétel, hogy 

az alapsokaság egy összekapcsolt hálózatot alkosson, azaz a célcsoport tagjai közvetve 

kapcsolatban kell, hogy állnak egymással. 

A második modellben a már említett összekapcsoltság és kölcsönös ajánlások a legfontosabb 

feltételek. Az ajánlások kölcsönösségének feltétele pedig azt jelenti, hogy ha A ajánlja B=t, 

akkor B=nek is kell A=t ajánlania. A harmadik feltétel előírja, hogy a kiinduló mintába kerülés 

valószínűségének arányosnak kell lennie a megkérdezett kapcsolatainak számával. Fontos, 

hogy egy megkérdezett többször is bekerülhet a mintába, azaz visszatevéses mintavételben 

kell gondolkodni. Az ötödik, utolsó feltétel, hogy minden ajánló esetén azonos számú ajánlott 

személlyel kell interjút készíteni.   
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Látható, hogy a torzítatlan becslésekhez vezető hólabdás modellek csak szigorú feltételek 

teljesülésekor valósulhatnak meg. Mindenképpen problémát okoz, hogy bizonyos 

körülmények között egyes feltételek egyáltalán nem, vagy csak utólag, a terepmunkát 

követően ellenőrizhetőek. Egyes feltételek megvalósulási esélyét szigorú kérdezőbiztosi 

utasításokkal növelni lehet, de a gyakorlatban lehet tudni, hogy a kérdezők csak annyit 

tartanak be ezekből, amennyit a hatékony munkavégzés megenged. A Heckathorn=féle 

hólabdás mintavétel legnagyobb hátránya így bonyolultságában és költségeiben rejlik. Ezt a 

mintavételt ezért leginkább olyan esetekben szokás alkalmazni, ahol nagyon keveset tudunk a 

célcsoportokról, például a hivatalos statisztikákban hiába keressük a célcsoport nagyságát és 

az alapvető szociodemográfiai eloszlásait érintő információt. 

Egy másik alternatív modell, a kvótákkal kontrollált hólabdás mintavétel szintén a hálózat 

alapú mintavételek családjába tartozik. Ennek a módszernek a kiemelése azért is indokolt, 

hiszen a következő empirikus részek alapját egy ilyen eljárással készült eredmények képezik. 

A kvótákkal kontrolállt hólabdás mintavétel abban tér el a Heckathorn=féle modellektől, hogy 

kevesebb előzetes feltétellel dolgozik és itt az eredmények torzítását az csökkenti, hogy 

bizonyos dimenziók mentén a minta és az alapsokaság eloszlása megegyezik. Itt is 

feltételezzük, hogy a célcsoport egykomponensű, és a nem látható torzítások elkerülése végett 

az ajánlások száma maximálva van.  

Ennek a mintavételnek a kétségtelen előnye a Heckathorn=féle modellekkel szembeni 

egyszerűségben rejlik, igaz, elméletileg sem vezet torzítatlan eredményekhez. Mondhatni, a 

kvótákkal kontrollált hólabdás mintavétel keveset ígér, de azt legalább biztosan teljesíti. 

Hátránya, hogy a mintavételből fakadó torzítást csak a kvótadimenziók mentén kezeli. Ezzel 

kapcsolatosan kritikaként merülhet fel, hogy a hivatalos statisztikák pontatlanok, illetve hogy 

egy migránsok esetében nem feltétlenül azok a legfőbb vízválasztó ismérvek, amik alapján a 

hivatalos statisztika adatokat szolgáltat. Egy migráns esetében a magyar nyelvtudás mértéke, a 

Magyarországon tartózkodás ideje véleményem szerint legalább olyan lényegi ismérv, mint az 

olyan hagyományos szociodemográfiai tulajdonságok, mint a kor, a nem vagy az iskolai 

végzettség. Ezekről viszont nem rendelkezünk megfelelő bontású statisztikákkal.  

A harmadik alternatív módszert a magyarra nehezen lefordítható Centers of Aggregation=nek 

nevezik és Magyarországon először a Migration Integration Policy Index=ekhez kapcsolódó 

Immigrant Citizens elnevezésű kutatásban használták 2011=ben. A mintavételi eljárás a tér=idő 

mintavételen és a szisztematikusságon alapszik. Előbbi azt jelenti, hogy célcsoportot olyan 
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helyszíneken és olyan időben érik el, ahol és amikor felül vannak reprezentálva, utóbbi pedig 

azt jelenti, hogy az adott helyszínen valamilyen előre meghatározott szisztéma segítségével 

kerülnek kiválasztásra a megkérdezettek. Itt nagyon fontos, hogy a kérdezési helyszíneket úgy 

válasszuk ki, hogy a mindennapi élet teljes spektrumát lefedjék. A helyszíneken lekérdezendő 

személyek számát azok „látogatottságának” (attendance) függvényében határozzuk meg. A 

mintavételi keret kialakításán túl a „látogatottsági” adatok a súlyozási eljárás alapját is 

képezik. Egy válaszoló súlya attól függ, hogy a centrum, ahol megtalálták, milyen 

látogatottságú, és hogy a megkérdezett milyen más centrumokat szokott még látogatni. A 

módszer matematikailag egyenértékű egy véletlen rétegzett minta eredményeivel, ahol a 

rétegzési szempontnak a centrumok tekinthetőek, tehát elméletben torzítatlan eredményekkel 

kecsegtet (Baio, Blangiardo, Blangiardo 2011).  

Az eljárás nyilvánvaló hátránya, hogy nem igazán rendelkezünk ismeretekkel az egyes 

centrumok látogatási szokásairól, ezeket csak kvalitatív eredmények alapján lehet becsülni. 

Ha pontos „látogatottsági” adatokkal is rendelkeznénk, akkor is kérdéses, hogy mennyiben 

fedhető le az élet minden aspektusa nyilvános helyszínekkel. A módszer használatában 

további nehézséget jelent a nem látható migráns csoportok és a letelepedett, „reguláris” életet 

élő migránsok bevonása. Gyengeségként kiemelendő továbbá, hogy olyan tematikák esetében, 

amelyek egyaránt jellemzőek egy vagy több centrumra, és részei a kérdőívnek, 

elkerülhetetlenül torzítást okoznak az eredményeinkben. Ha például civil szervezeti tagságot 

kutatunk és civil szervezetek irodáiban, rendezvényein is kérdezünk, akkor mintánkban 

óhatatlanul felül lesznek reprezentálva a civil szervezeti tagok.  

A módszer előnye, hogy véletlen eljárásról van szó, ami az elmélet szert torzítatlan 

eredményekhez vezet. Az előnyük között kiemelendő, hogy címlistás kérdezéssel is 

kombinálható, hiszen a regiszter adatok is tekinthetőek egy kérdezési helyszínnek, illetve 

használatához nem kell ismerni az alapsokaság alapvető eloszlásait, de ha ismerjük azokat, 

akkor könnyen felhasználhatóak a mintavételi eljárás során. 
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Az alábbi táblázat összegzi az imént ismertetett alternatív mintavételi módszerek előnyeit és 

gyengeségeit.  

3.3. táblázat: Migráns adatgyűjtések során alkalmazott minatvételi módok 

Mintavételi eljárás Előnyök Hátrányok 

„Klasszikus” hólabdás mintavétel 

�� Nem kell ismerni a 
alapsokaság alapvető 
eloszlásait 

�� A bizalmatlanság 
csökkenthető az 
ajánlásokon keresztül 

�� Bonyolult kiválasztásai 
feltételek 

�� Néhány statisztikai 
feltételt csak a 
terepmunkát követően 
lehet ellenőrizni 

Kvótákkal kontrollált hólabdás mintavétel 

��  Egyszerűség 
�� A bizalmatlanság 

csökkenthető az 
ajánlásokon keresztül 

�� Hivatalos statisztikák 
pontatlansága 

�� Kérdéses, hogy 
kvótaképző dimenziók 
valóban relevánsak=e 

Centers of Aggregation 

�� Véletlen minta 
�� Regiszter adatok is 

bevonhatóak 
�� Illegális migráció is 

mérhető 
�� Nem kell ismerni a 

alapsokaság alapvető 
eloszlásait, de ha ismerjük, 
felhasználhatóak.  
 

 

�� Előzetes ismeretek a 
„látogatási” 
szokásokról 

�� Nem látható migráns 
csoportok 

�� Letelepedett, 
„reguláris” életet élő 
migránsok 

�� A centerekkel nem 
fedhető le az élet 
összes területe 

�� A centerek tematikája 
torzíthat 

 

A fentiekben bemutattam, hogy a magyarországi migránsok miért tekinthetők nehezen 

megközelíthető célcsoportnak, illetve a hagyományos véletlen mintavételi eljárások helyett 

milyen megközelítések alkalmazhatóak az adatgyűjtésben. Véleményem szerint túl kell lépni 

a véletlen és nem véletlen mintavételi diskurzuson, hiszen önmagában egy véletlen mintavétel 

sem garantál torzítatlan eredményeket. Törekedni kell arra, hogy az alkalmazott mintavételi 

eljárás matematikailag megalapozott legyen, az előzetes feltételek megvalósulását biztosítsuk, 

rendelkezzünk gyakorlott anyanyelvű kérdezőkkel, és minél több anyanyelvű kérdezés 

valósuljon meg, illetve az adatgyűjtés során alkalmazzunk minőségbiztosítási protokollt. 

Természetesen törekedni kell arra, hogy mintánk a lehető legkevésbé torzítson, illetve a 

kutató felelőssége, hogy a minta gyengeségeit és az esetleges torzításokat ismertesse, 

eredményeit ezek tudatában fogalmazza meg. 
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3.2. Az empirikus részek alapjául szolgáló kutatások 
 

A disszertáció további részeiben bemutatott survey jellegű eredmények az MTA Etnikai=

nemzeti Kisebbségkutató Intézet és az ICCR Budapest Alapítvány által folytatott, 

Bevándorlók Magyarországon elnevezésű, Európai Integrációs Alap által támogatott 

kutatáson alapulnak. A vizsgálat során hat bevándorló csoportot kerestek fel: kárpátaljai 

magyarokat, ukránokat, vietnamiakat, kínaiakat, törököket, illetve arab országokból 

származókat. A megkérdezettek kvótákkal kontrollált hólabdás mintavétel útján, túlnyomó 

többségükben anyanyelvi kérdezők által kerültek kiválasztásra. Az adatfelvételre 2009 júniusa 

és augusztusa között került sor. Az ukrán, török és arab alminták reprezentatívnak 

tekinthetőek kor és nem, a kínai és vietnami alminták pedig kor, nem és munkaerőpiaci 

státusz szerint.  

3.4. táblázat: A vizsgált csoportok mintabeli elemszáma 

 Teljes minta Gazdaságilag aktívak 

 n n 

Vietnámi 200 151 
Török 223 163 
Kínai 200 111 
Arab  204 85 

Forrás: MTA2ICCR 2009 
Megjegyzés: A dolgozat nem foglalkozik a kárpátaljai magyarokkal és ukránokkal, így mintabeli elemszámuk 
jelen táblázatban való szerepeltetése felesleges. 
 

A Bevándorlók Magyarországon mintájának hátránya a kvóta dimenziók kialakításában rejlik. 

Nem lehetünk biztosak abban, hogy a kor, a nem és a munkaerőpiaci státusz szerinti 

adatgyűjtés más lényegi dimenziók mentén nem hordoz=e magában torzítást. Ezzel szemben 

érdeme a magas anyanyelvi kérdezők száma. 

A disszertáció további részeiben lévő interjúk zöme MKIK Gazdaság=,és Vállalkozáskutató 

Intézet „A Távol=Keletről érkező állampolgárok munkavégzésnek fő jellegzetességei, típusai” 

elnevezésű kutatásából származik. A kutatás keretében kínai, vietnami, illetve magyar 

nyelven, egyeztetett „vezérfonalak” alapján, 50 darab 60=75 perces migráns interjú készült. A 

migráns interjúkat kiegészítettük öt szakértői interjúval is. Ezek olyan személyekkel 

készültek, akik gazdasági, tudományos vagy kulturális kapcsolatban állnak a célcsoportokkal, 

valamint olyan kínai, vietnami migránsokkal, akik különleges státuszukból eredően nagy 

rálátással rendelkeznek a kolóniák mindennapi és gazdasági életére. 

 



67 / 173 
 

3.5.táblázat: Az interjúalanyok eloszlása főbb jellemzők szerint 

 Összesen Vállalkozók Alkalmazottak 
Létszám (fő) 50 36 14 

Nem (fő) 
Férfi 22 15 7 
Nő 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? (fő) 

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

Foglalkozás (fő) 

Ruhakereskedelem 20 17 3 
Vendéglátás 5 3 2 

Egyéb kereskedelem 15 12 3 
Nem kereskedelem 10 4 6 

Kereskedelmi szint 
(fő) 

Kiskereskedelem 26 21 5 
Nagykereskedelem 7 5 2 

Mindkettő 6 6 1 
Egyik sem 10 4 6 

Munkatevékenység 
helyszíne (fő) 

Bolt 13 11 2 
Piac 16 15 1 

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

Végzettség (fő) 
Felsőfokú 26 21 5 

Középfokú 19 10 9 
Nincs adat 5 5 0 

Nemzetiség (fő) 
Kínai 26 16 10 

Vietnami 24 20 4 
Forrás: MKIK GVI 2009 

A migráns interjúalanyok átlagosan fiatal középkorúak, a kilencvenes évek második felében 

érkeztek Magyarországra. Több mint háromnegyedük kereskedelemmel foglalkozik, a 

kereskedéssel foglalkozók kétharmada kiskereskedő, közel fele=fele arányban oszolva el a 

piacok és az egyéb boltok között. A megkérdezett vállalkozók kétharmada felső=, míg az 

alkalmazottak kétharmada középfokú végzettséggel bír, utóbbiak fiatalabbak, valamint 

rövidebb ideje tartózkodnak az országban.  

A tanulmányban található idézeteket, anélkül hogy azokat a megfogalmazás és szóhasználat 

sajátosságaitól megfosztottam volna, némileg stilizáltam.  

2008 szeptembere és 2009 márciusa között a kínai nyelvű Új Szemlében és az Európa=Ázsia 

Hírekben megjelent száz álláshirdetést dolgoztam fel. Az álláshirdetés=elemzés célja az volt, 

hogy képet alkothassunk arról, hogy elsősorban milyen pozíciókra, milyen feltételekkel 

keresnek alkalmazottakat a kínai gazdasági klaszterben. 

„A munkaerő=piaci integráció kihívásai Magyarországon” elnevezésű kutatást 2010=2011=

ben, az Európai Integrációs alap támogatásával valósította meg a Phanta Rhei 
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Társadalomkutató Bt. A kutatás egyaránt tartalmazott migráns és szakértői interjúkat, és 

nagymintás kérdőíves adatfelvételt a bevándorlók körében. A kutatás keretében 10 interjú 

készült kínai, vietnami, mongol és török migránsokkal. A disszertáció megírásához ezeket az 

interjúkat is felhasználtam.  

Ennek a kutatásnak a keretében feldolgoztam a 2008=as cégbírósági adatokat. A cégbírósági 

nyilvántartások információt szolgáltatnak a migráns vállalkozások jellegzetességeiről: a 

cégkivonatok sok más adat mellett tartalmazzák a vállalkozás formáját, székhelyét, 

tevékenységi köreit. Ugyanakkor a migráns vállalkozások csak korlátozott mértékben 

különíthetők el a többségi társadalom vállalkozásaitól. A 2008 előtti cégkivonatok 13. pontja 

jelenthet kiindulópontot a vállalkozásban érintett államok szerinti leválogatáshoz – ezen 

pontban viszont nem személyekről vezet a Cégbíróság nyilvántartást, hiszen állampolgárságot 

a hatályos rendelkezések szerint nem dokumentáltak. Ilyen értelemben csak azok a 

vállalkozások azonosíthatók, amelyekben − a cégjegyzésre jogosultak között − olyan személy 

szerepel, akinek állandó lakcíme nem Magyarországon van. Értelemszerűen így az adatokból 

hiányoznak a már magyar állampolgársággal, illetve állandó magyarországi lakcímmel 

rendelkező migránsok által működtetett vállalkozások. Ezért az adatokat fenntartásokkal kell 

kezelni. 

3.6. táblázat: A vizsgált csoportok vállalkozásainak száma  

 Elemszám 
 db 
Kínai  3359 
Török 877 
Muszlim hagyományú19 838 
Vietnámi 461 

Forrás: Cégbíróság 2008 
Muszlim hagyományú országok: Afganisztán, Algéria, Egyiptom, Irak, Irán, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, 
Szaúd2Arábia, Szíria, Tunézia, Jemen 
 

A „Nemi szerepek és beilleszkedés a konfuciánus és muszlim hagyományú országokból 

származó bevándorlók körében” elnevezésű kutatást az Európai Integrációs alap 

támogatásával az ICCR=Budapest Alapítvány valósította meg. A kutatás célja az volt, hogy 

kínai és vietnami migránsok beilleszkedését vizsgálja Magyarországon, különös tekintettel 

arra, hogy milyen kulturális értékeket, attitűdöket, szokásokat kell a bevándorlóknak 

                                                           
19 A cégbírósági adatok Afganisztánt és Iránt is tartalmazzák. Ezért itt és minden olyan helyen, ahol a célcsoport 
kiegészül más muszlim országokkal, nem arab, hanem muszlim hagyományú országok elnevezéssel hivatkozok 
rájuk.  
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összeegyeztetniük a magyar környezettel a nemi szerepek, a család és a gyermeknevelés 

témájában. 

A kutatás 2011. október és 2011. február között készített 40, félig strukturált mélyinterjún 

alapszik. A célcsoportot származás, Magyarországon való tartózkodás ideje és családi állapot 

szerint szegmentáltuk; megkülönböztettük a konfuciánus és muszlim hagyományú 

országokból  érkezőket, a hét évnél rövidebb és hosszabb ideje Magyarországon élőket, illetve 

a gyermekeseket és a gyermekteleneket. Így az elemzések hármas perspektívát kaptak,  

vizsgálhatóvá vált a kulturális háttér szerepe, a kvázi második generáció helyzete és a friss 

migránsok élmény= és tapasztalati világa. Az adatgyűjtés további jellegzetessége a 20, családi 

páros interjú, ami lehetővé teszi a szülői és gyermeki nézőpont közvetlen összevetését egy=

egy családban. Az interjúk angol, arab, kínai, magyar vagy vietnami nyelven készültek. A 

disszertáció megírásához ezen interjúkat is felhasználtam. 
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4. Magyarországi migráns gazdasági klaszterek jellegzetességei 
 

„A te kukoricád ma érik be; az enyém 
holnap. Mindkettőnk számára kifizetődő 
lenne, ha ma én dolgoznék veled, holnap 
pedig te segítenél nekem…”  
 

David Hume 

 

Az elméleti csomópontok fejezetben részletesen foglalkoztam azzal, hogy a migráns 

csoportok eltérő valószínűséggel folytatnak vállalkozói tevékenységet, és hogy a jelenség 

milyen okokra vezethető vissza. Magyarországon a harmadik országban születettek 18 

százaléka. Ugyanez az arány a vietnamiak esetében 32 százalék, a kínaiak esetében 29 

százalék. Európában általában az ázsiai származásúak körében jelentős az önfoglalkoztatók=

vállalkozók aránya. Németországban például átlagosan közel 10 százalékos a migránsok 

körében az önfoglalkoztatók aránya, de a Dél=, és Délkelet Ázsiából érkezők körében 17 

százalékos arányról beszülhetünk (OECD 2011).  

4.1. táblázat: Migráns vállalkozók aránya Magyarországon – származási ország szerint  

 Vállalkozók és egyéni 
járulékot fizetők  

 % 

Vietnam 31,6 
Kína 28,5 
Harmadik országban születettek 18,3 
Szerbia 11,7 
Ukrajna 9,1 

Forrás: OEP 2009 

Az alábbiakban négy migráns csoport gazdasági klasztereivel foglalkozok. A hivatalos 

statisztikák, interjús tapasztalatok és szakértői vélemények szerint a kínai, a vietnami, a török 

és az arab országokból érkezett migránsok körében nagyobb arányban találunk vállalkozókat, 

mint más csoportoknál. A „Bevándorlók Magyarországon” elnevezésű kérdőíves vizsgálat 

szerint míg a gazdaságilag aktív vietnamiak között 80 százalékos a vállalkozók aránya, addig 

ugyanez az arány az arab országokból érkezők körében „csak” 50 százalék.    
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4.2. táblázat: A vállalkozók aránya a gazdaságilag aktívak körében 

 n  % 
Vietnámi 163 80,4 
Török 111 70,7 
Kínai 151 61,9 
Arab  85 50,0 

Forrás: MTA2ICCR 2009 
Bázis: Gazdaságilag aktív 
 
Az első részben bemutatom a migráns vállalkozások szabályozási és gazdasági környezetét, a 

másodikban a csoportjellegeztességekkel foglalkozom, a harmadikban a vállalkozások 

számosságával és ennek gazdasági következményeit járom körül. A negyedik részben 

ismertetem a migráns vállalkozások gazdasági tevékenységének koncentráltságát, majd az 

ötödikben, kiemelt figyelmet fordítva a transznacionális vállalkozókra, statisztikai modellek 

segítségével megrajzolom az egyes munkaerő=piaci státusz csoportok profilját. Az utolsó 

részben a migráns vállalkozókra jellemző üzleti stratégiákat ismertetem.  

A rendelkezésemre álló empirikus anyag egyenlőtlensége miatt a bemutatás teljeskörűsége 

több ponton, elsősorban a stratégiák bemutatásánál sérül. Itt túlnyomóan kínai és vietnami 

migránsokkal készült interjúkra épül az elemzés. Empirikus alátámasztás hiányában azzal a 

feltételezéssel élek, hogy minél inkább hasonít egy klaszter tevékenységi struktúrája a kínai, 

vietnami esethez, annál valószínűbb, hogy az ismertetett stratégiák arra a klaszterre is 

jellemzőek lesznek.  
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4.1. A szabályozási és gazdasági környezet  
 

A szabályozási környezet jelentős hatással bír a migráns vállalkozók penetrációjára: minél 

korlátozóbb a munkaerőpiaci belépés lehetősége egy alkalmazott számára, illetve minél 

kisebb a jogi diszkrimináció a vállalkozóvá válásban, annál nagyobb a valószínűsége a 

migráns vállalkozói tevékenységnek.  

A 2010=es Migrant Integration Policy Index20 (Huddleston et al 2011) szerint a migránsok 

munkaerőpiaci mobilitása Magyarországon egy százas skálán 41 ponttal jellemezhető, amivel 

a vizsgált 31 ország között a 26. helyet foglalja el. A rossz osztályzat oka az, hogy 

Magyarország nem garantálja az azonnali munkaerőpiaci hozzáférést, így az Európai Unión 

kívülről érkező migránsok tovább várnak egy új munkahelyre, mint a 23 másik vizsgált 

országban. Ezzel szemben, az EU=n kívüli migránsok Magyarországon ugyanolyan 

feltételekkel indíthatnak vállalkozásokat, mint az uniós polgárok és magyar állampolgárok.  

2010 előtt viszont csak az állampolgároknak, EU=s polgároknak, menekülteknek és huzamos 

tartózkodási joggal rendelkezőknek volt joga vállalkozást indítani. Ma már nem EU országból 

származó időszakos munkavállalók, diákok vagy humanitárius okból itt tartózkodók is 

vállalkozhatnak. Eszerint Magyarországon 2010 előtt közepesek, utána viszont kedvezőek a 

vállalkozóvá válás jogi feltételei a migránsok számára. 

A jogszabályi környezet mellett azonban nem szabad elfelejtkezni a folyamatosan romló 

gazdasági környezetről, a magas adóról és adminisztratív terhekről, illetve a szabályozási 

környezet gyakori változásáról, ami a többségi társadalom vállalkozásainak éppúgy 

megnehezíti a dolgát, mint a migránsokét. Magyarország regionális elosztóközpont szerepe 

jelentősen megkopott a kilencvenes évek közepe óta. A fogyasztási szokások megváltozása, 

az olcsó bevásárlóközpont megjelenése miatt számos migráns vállalkozó vonult ki 

Magyarországról. Az uniós csatlakozás megítélése is vegyes: egyesek számára új 

lehetőségeket, mások számára szigorodó szabályokat hozott Az alábbi interjúrészletek ezt 

kívánják illusztrálni.  

                                                           
20

 A Migrant Integration Policy Index (MIPEX) a migránsok beilleszkedésének jogi (policy) oldalát fejezi ki 
számok formájában. A közel 140 indikátor hat fő területre koncentrál, amelyek a következőek:  munkaerőpiac, 
családegyesítés, huzamos tartózkodás, politikai részvétel, állampolgársághoz való hozzáférés és 
antidiszkrimináció. 
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„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.” 

„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 kereskedő hagyta el 

Magyarországot, és kimentek más országokba.” 

„Jó hatással van a kereskedelemre, mert aki bővíteni akarja a piacát, annak több 

lehetőséget ad. Meg ott [külföldön] magasabb a fogyasztók száma, ezért jobb 

lehetőséget ad a kereskedőknek.”21 

Később, a 2008=as gazdasági válság érzékenyen érintette a migráns vállalkozókat is. A 

konjunkturális várakozások romlása, hitelfelvételi lehetőségek beszűkülése, illetve a forint 

gyengülése és kiszámíthatatlan ingadozása nem várt kihívásokkal szembesítette az elsősorban 

importra alapozó migráns kereskedőket.  

„Szektorális probléma, hogy a konfekcióipar termékei gyakorlatilag romló áruk, azaz 

hogy ha valamit az adott szezonban nem sikerül eladni, akkor az már a következő évben 

nem lesz divatos. Ezt az súlyosbítja, hogy gyakorlatilag két szezonnal előre rendelnek, 

azaz most az idei téli rendeléseket kell intézni. A most futó termékeiket még 160 forintos 

dollárár mellett szerezték be.” 

„A Kínából érkező árukat dollárban vagy euróban fizeti, és a [forint2] gyengülés miatt 

egyre többet kell belőle Kínába küldeni.” 

„A beszerzési áraink 65 százalékkal növekedtek, amely mellett gyakorlatilag nem 

termelünk profitot, ugyanis a hazai áraikat nem lehet emelni.”22 

A válság a fogyasztás visszaesésével is járt. A tartós fogyasztási cikkek kiskereskedelmével 

foglalkozótól a vendéglősig érezhető volt a forgalom csökkenése. 

                                                           
21

 Forrás: MKIK=GVI: „A Távol=Keletről Magyarországra érkező állampolgárok munkavégzésének fő 
jellegzetességei, típusai”, 2008 – migráns interjú 
22

 Forrás: MKIK=GVI: „A Távol=Keletről Magyarországra érkező állampolgárok munkavégzésének fő 
jellegzetességei, típusai”, 2008 – migráns interjú 
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„Egyre kisebb a kereslet. Úgy veszem észre, az emberek kezdenek lemondani az olyan 

luxuscikkekről, mint például a házimozi2rendszer – amit én is árusítok.”  

„Visszaesett a bevétel. Az emberek lemondtak egyes élvezeti cikkekről, 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.”23 

A csökkenő bevándorlással (OECD 2011) összefüggésben, a kilencvenes évek második 

felében tapasztalt kiugró számtól elmaradó mértékben jönnek létre új migráns vállalkozások.   

4.3. táblázat: Újonnan létrejövő kínai, török és vietnami vállalkozások száma 

 Kínai Vietnámi Török 
 db db db 
1992=1993 731 165 116 
1994=1995 994 162 170 
1996=1997 1657 184 208 
1998=1999 1012 356 205 
2000=2001 596 113 123 
2002=2003 722 73 135 
2004=2005 897 173 117 

Forrás: Cégbíróság 2008 

A romló gazdasági helyzetre a vállalkozások különféle módon reagálhattak: elhalasztják 

beruházásaikat, csökkentik a költségeket és volumeneket, továbbá alkalmazottakat bocsátanak 

el. A nagyobb tőkével és kiterjedt érdekeltségekkel bíró vállalkozások racionalizálnak, 

vállalkozásaikat átszervezik és megpróbálják minimalizálni veszteségeiket. A migráns 

vállalkozók számára, ellentétben a magyarokkal, a kivonulás lehetősége is adott. Ennek 

mértékét illusztrálja, hogy a kínai vállalkozók 56 százaléka hagyná el Magyarországot, ha 

ezzel javítana életkörülményein, ugyanez az arány a vietnamiak esetében a legalacsonyabb, 

körükben „csak” 27 százalék.  

  

                                                           
23

 Forrás: MKIK=GVI: „A Távol=Keletről Magyarországra érkező állampolgárok munkavégzésének fő 
jellegzetességei, típusai”, 2008 – migráns interjú 
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4.4. táblázat: Kivándorlási potenciál a vizsgált csoportok körében  

 Elemszám Biztosan elköltözne Valószínűleg elköltözne 
 fő % % 
Kínai  96 26,1 29,5 
Török 80 14,9 34,3 
Arab  44 14,9 4,3 
Vietnámi 140 7,9 18,9 

Forrás: Bevándorlók Magyarországon 2009 

Magyarországon, más Kelet=Európai országokhoz hasonlóan, a külföldön születettek körében 

lényegesen magasabb arányban találunk önfoglalkoztatókat, mint a többségi társadalomban. 

Míg a migránsok 16 százaléka önfoglalkoztató, addig ugyanez az arány 11 százalék a 

Magyarországon születettek körében. Az OECD országok közül, Lengyelországban és 

Szlovákiában a legmagasabb az önfoglalkoztató migránsok aránya: az előbbiben 29 százalék, 

utóbbiban 26 százalék.  A mediterrán országokban, Spanyolországban, Olaszországban és 

Görögországban fordított a helyzet, mivel elsősorban a turizmus miatt a többségi 

társadalomban magasabb arányban találunk önfoglalkoztatókat, mint a migránsok körében.  

4.5. tábla: Önfoglalkoztatók aránya a többségi társadalomban és a külföldön születettek körében 

 Külföldön születtek Többségi társadalom 
 % % 
Lengyelország 29,4 11,2 
Szlovákia 23,6 13,0 
Olaszország 17,0 23,4 
Magyarország 15,2 10,8 
Egyesült Királyság 14,2 12,1 
Spanyolország 11,9 16,1 
Ausztrália 11,5 10,0 
Franciaország 10,6 8,0 
Svédország 10,0 8,5 
Egyesült Államok 10,0 9,2 
Norvégia 7,4 5,8 
OECD átlag 12,8 12,1 

Forrás: Open for Business Migrant Entrepreneurship in OECD Countries: Migrant Entrepreneurship in OECD 
Countries – 2010 (2008) 

Az önfoglalkoztató migránsok magas aránya mutatja, hogy a magyarországi szabályozási 

környezet nem korlátozó és nincs hiányában a gazdasági lehetőségeknek sem. Az utóbbiak 

azonban az elmúlt tizenöt évben jelentősen romlottak, így Magyarország már kevésbé vonzó a 

vállalkozó migránsok számára. A romló gazdasági környezet, a gazdasági niche zsugorodása 

pedig kevésbé a verseny fokozódása, sokkal inkább a kivonulás irányába mutat. Kvalitatív 

információk szerint a kilencvenes évek végén számos migráns vállalkozó hagyta el az 

országot, amivel a cégbírósági adatok is egybecsengenek. Akik maradtak, erős, centrális 

pozíciókat töltenek be a gazdaságban, a vállalkozói szférában való belépést azonban inkább a 

niche mérete, mint a kiélezett verseny korlátozza. 
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4.2. Csoportjellegzetességek 
 

A szakirodalomban a migráns gazdasági klaszterek kialakulásának és működésének jellemzői 

leggyakrabban csoportjellegzetességek alapján kerülnek bemutatásra. Ahogyan azt az elméleti 

csomópontok fejezetben részletesen tárgyaltam, az egyes megközelítések lényegében arra 

keresik a választ, hogy mi tekinthető migráns erőforrásnak, illetve a közösség hogyan képes 

ezeket mobilizálni. Az Aldirch=Waldinger modell a csoportjellegzetességek között 

megkülönbözteti a motivációs és az erőforrást mobilizáló jellegzetességeket. Lényegében 

olyan csoportjellegzetességket mutatok be, amiknek kiemelkedő jelentőségük van a migráns 

gazdasgi klaszterek kapcsán.  

4.2.1. Premigrációs motivációk 
 

Az Aldrich=Waldinger modell kiemelt helyen kezeli a migrációs jellegzetességek hatását a 

vállalkozói sikerességére. A feltételezésük szerint akkor áll elő kedvező helyzet a 

vállalkozások számára, ha már a migrációs döntésben tetten érhető a gazdasági és ezen belül a 

vállalkozói motiváció.  Jelen dolgozatban az egyszerűség kedvvért a következőket tekintjük 

gazdasági migránsoknak: „A gazdasági migráns megnevezés olyan személyeket takar, akik 

életkörülményeik, jövedelmi viszonyaik javítása érdekében hagyják el szülőföldjüket és 

telepednek le hosszabb vagy rövidebb időre egy másik országban.„ (Várhalmi 2009) 

A vizsgált csoportokban a kínaiak esetében a legmagasabb a gazdasági motiváció: a 

megkérdezettek 67 százaléka fogalmazott úgy, hogy migrációs döntése hátterében gazdasági 

szempontok álltak. Ugyanez az arány a vietnamiak esetében is magas volt (59 százalékos), a 

törökök és arabok esetében azonban már többségben vannak a tanulmányi motivációval 

érkezők.  

4.6. táblázat: Migránsok premigrációs döntéseinek eloszlása a teljes mintában 

    
n 

Gazdasági 
motiváció  

Tanulmányi 
motiváció 

Egyéb 
motiváció24 

 % % % 
Kínai 200 67,0 24,5 19,0 
Vietnámi 200 58,5 39,0 13,0 
Török 223 44,8 53,4 5,8 
Arab  204 25,0 71,1 17,6 

Forrás: MTA2ICCR 2009 

                                                           
24

 Egyéb motivációnak itt az számít, ha a válaszok alapján se gazdasági, se tanulmányi motiváció nem került 
megjelölésre.  
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A kérdőíves adatfelvétel teljeskörűségre törekedett, így a minták szép számban tartalmaznak 

egyetemi hallgatókat, illetve kvázi második generációs eltartottakat is. Ezen csoportok 

kizárása nagymértékben csökkenti a számokban érezhető „zajt”. Ha tehát csak a gazdaságilag 

aktív migránsok premigrációs motivációit vizsgáljuk, „tisztább képet” kaphatunk. Látható, 

hogy mind a török, a kínai és a vietnami esetben 70 százalék feletti a gazdasági migránsok 

aránya.   

4.7. táblázat: Migránsok premigrációs döntéseinek eloszlása a azdaságilag aktívak körében 

    
n 

Gazdasági 
motiváció  

Tanulmányi 
motiváció 

Egyéb 
motiváció 

 % % % 
Török 111 82,6 18,1 4,3 
Kínai 151 74,2 22,1 14,8 
Vietnámi 163 71,5 31,4 10,7 
Arab  85 38,5 51,6 27,5 

Forrás: MTA2ICCR 2009 
Bázis: Gazdaságilag aktívak 
 
A gazdasági motiváció az arab országokból érkezettek körében a legalacsonyabb, mindössze 

39 százalék. Ennek oka feltételezhetően abban rejlik, hogy ez a közösség a „legöregebb”: 

körükben jelentős azoknak a száma, akik az államszocializmus idején, „baráti” szocialista 

országokból, tanulmányi programok keretében érkeztek Magyarországra, majd itt folytatták 

életüket.  

„Mondtam nekik, mindegy, csak legyen nekem ösztöndíjam, mert nem szeretnék ott 

lenni munkás, vendég, hanem szeretnék tanulni. Akkor jöttem Magyarországra 1970. 

október végén és akkor vittek bennünket az előkészítő intézetbe. Hát Budaörsre, és 

akkor onnan tanultunk a magyar nyelvet és utána három hónapig akkor csak a magyar 

nyelvet és utána szak, hogy hát mivel akartunk menni az orvosi szakra, akkor tanultunk 

a csontról és minden, ami hozzá tartozik, kémia, akkor fizikát, biológiát és utána 

átmentünk a Szegedi Orvostudományi Egyetemre.”  

„Nem, akkor nem én magam döntöttem, hanem akkor volt a két ország kulturális 

egyezmény, és ennek keretében választani, hogy kik mehetnek külföldre és melyik 

országra… Én például matematikát akartam volna tanulni és a magyar matematika 

nagyon hagyományos, nagyon jó, azért idejöttem.”  

„Itt egy évig tanultam a nemzetközi előkészítő intézetben. Ott a magyar nyelvet 3 

hónapig, utána a szaktárgyakat, tehát biológiát, kémiát, és fizikát magyarul 9 hónapig. 
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… a sikeres felvételi után az Állatorvos2tudományi Egyetemre felvettek. 5 évet tanultam 

az Állatorvos2tudományi Egyetemen.”25 

A vietnamiak körében kisebb arányban ugyan, de így is jelentős a migrációs döntésben a 

tanulmányi motiváció. Kvalitatív kutatási eredmények szerint a rendszerváltás után számos 

olyan vietnami érkezett Magyarországra, akik korábban itt valamilyen felsőoktatási 

képzésben vettek részt. A kérdőívben az első migrációs aktusra kérdeztük rá, így 

feltételezhetően a második gazdaság célú vándorlás nem tükröződik a számokban. 

A gazdasági motiváció önmagában még nem jelent persze vállalkozói motivációt. Az alábbi 

táblában azonban egyértelműen látható, hogy a gazdasági migráns vietnami, kínai és török 

esetében ez valóban nagyrészt vállalkozói motivációt takar. A vietnamiak esetében ez az 

arány 93 százalék, a kínaiak esetében 87 százalék, a törökök esetében pedig 77 százalék.  

4.8. táblázat: A vállalkozói motiváció származási csoportok szerint 

 Gazdasági motiváció Vállalkozói motiváció 
 n % n % 
Vietnámi 151 74,2% 119 92,3% 
Kínai 111 82,6% 129 87,3% 
Török 163 71,5% 94 77,0% 
Arab  85 38,5% 48 = 
 Bázis: Gazdaságilag aktívak Bázis: Gazdasági migráns 

Forrás: MTA2ICCR 2009 
 

A sikeres vállalkozóvá válásban kiemelkedően fontos szereppel bírhat a premigrációs 

vállalkozói tapasztalat (Frazier 1949). Az európai és egyesült államokbeli nagyvárosokban 

vállalkozó szenegáliak körében megállapították, hogy a sikerben egyenértékűek az etnikai 

vásárlók, a magas iskolai végzettség és a korábbi vállalkozói tapasztalat (Salem 1981).  Ehhez 

hasonlóan a Vietnamból Párizsba érkező kínai menekültek gyors sikereit is a korábbi üzleti 

tapasztalatokra vezették vissza (Guillon, Taboada=Leonetti 1986).  Ilyen esetekben a migráns 

már tapasztalattal, sőt kapcsolatokkal és feltételezhetően a vállalkozás beindításához 

szükséges tőkével lép a befogadó ország munkaerőpiacára. Ezzel a magyarországi 

eredmények is összhangban állnak. Bár az egyes csoportok körében jelentősen eltérő a 

premigrációs vállalkozói tapasztalat megléte – a törökök estében a 48 százalék, a vietnamiak 

esetében csak 6 százalék –, elmondható hogy kínaiak és törökök esetében a korábbi 

munkaerőpiaci státusz növeli a vállalkozóvá válás esélyét.   

                                                           
25

 Forrás: ICCR=Budapest, ” Nemi szerepek és beilleszkedés”, 2011  
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4.9. táblázat: Vállalkozói tapasztalat és vállalkozóvá válás 

 Vállalkozó a származási 
országban 

Vállalkozók 
Magyarországon 

vállalkozói háttérrel 
 n % % 

Kínai 102 24,6 93,1 
Török 99 48,1 84,3 
Arab 84 18,9 = 
Vietnámi 106 6,4 = 

Forrás: MTA2ICCR 2009 
Bázis: Származási országban gazdaságilag aktívak 
Megjegyzés: Az arab országok és Vietnam esetében az alacsony elemszámok miatt nincs értelme az arányokat 
megjeleníteni.  
 

Összefoglalva elmondható, hogy kínai, török és vietnami diszpórák esetében meghatározó a 

gazdasági céllal történő migráció, ami az esetek túlnyomó többségében vállalkozás indítása 

céljából történik. Premigrációs motivációk kapcsán leginkább az arab országokból érkezők 

különböznek a többi csoporttól.   

4.2.2. Láncmigráció 
 

A vállalkozóvá válásban a láncmigrációs jellegzetességek is kiemelkedő szereppel bírhatnak. 

Tilly (1990) meghatározása szerint: ”A láncmigráció egymással rokoni kapcsolatban álló 

egyének vagy háztartások láncolatai mentén történik… az érkezési helyen élő lakosság 

segítséget, információt, bátorítást nyújt az újonnan érkezetteknek” (Tilly 1990:96). Tilly 

meghatározása korlátozónak tekinthető, hiszen a láncmigrációt kizárólagosan a rokoni 

kapcsolatokhoz köti. Ennek oka részben konceptuális, részben pedig a felhasznált empirikus 

anyaga historikus jellegében gyökeredzik. Mindazonáltal, napjaink magyarországi migráns 

gazdasági klasztereinek vizsgálatakor nem tartom indokoltnak ezt a korlátozást, sőt elemzési 

szempontból kifejezetten termékenynek tartam azt megkülönböztetést, hogy a láncmigráció 

rokoni vagy más hálózatokon keresztül valósul meg. 

„[..] Illetve, aki kölcsönadta a pénzt bemutatott valakinek, aki segített itt elintézni a 

dolgokat. Például segített lakást szerezni. Páran, akik együtt jöttünk, együtt is laktunk, 

mint egy kis család. Aztán elvitt minket a piacra és megmutatta, hogyan folyik az 

üzletelés. Akkoriban még nagyon kevés pénzem volt, nem hogy saját üzletre, de saját 

standra sem volt elég, többekkel összeállva egy szőnyegen árultam mindenfélét.“ 26 

                                                           
26 Forrás: ICCR=Budapest, ” Nemi szerepek és beilleszkedés”, 2011  
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 „Pár ismerőse is ebben a szektorban dolgozott, ezért közelről is láthatta az ők 

vállalkozásait, ezáltal a barátai is hatással voltak a döntéseiben. Látta így, hogy ennek 

a vállalkozásnak milyen előnyei és hátrányai vannak. Természetesen az ismerőseinek az 

üzleti kapcsolatait megismerve tett szert a megfelelő emberekre”  

„Nagyon sokat segített [a barát], például hogyan vessem meg a lábam itt, mi hogyan 

működik, illetve mibe érdemes fektetni, mibe nem […] én pedig követtem, tanultam, 

aztán egy idő után elég jól belejöttem én is.”27 

A niche elmélet kapcsán már elhangzott, hogy a láncmigráció a gazdasági specializációt 

erősíti. Tilly (1990) inkább általánosságban, Waldinger (2003) pedig elsősorban a 

vállalkozások kapcsán érvelt az összefüggés mellett. Magyarországi adatokon is tetten érhető 

az elemi összefüggés fennállása: amíg a láncmigránsok28 73 százaléka vállalkozó, addig 

ugyanez az arány csak 60 százalék azok körében, akik migrációjuk előtt nem ismertek senkit 

Magyarországon. A láncmigráció segíti a migráns gazdasági klaszterek kialakulását és 

működését, hiszen biztosítja a munkaerő=utánpótlást és elősegíti gazdasági tevékenységek 

koncentrálódását.  

A vietnami gazdasági migránsok esetében a legmagasabb a láncmigránsok aránya, de a kínai 

és török csoportokon esetében is 60 százalékos arányokról beszélhetünk. Az arab országokból 

származókra jellemző legkevésbé a láncmigrációs jelenség. Ennek hátterében a sajátos 

migrációs történet, illetve a csoport jóval heterogénebb volta áll. A vietnami migránsoknál a 

láncmigráció inkább rokoni hálózatokon keresztül történik, a migráció előtt Magyarországon 

ismert személy(ek) 76 százaléka rokon volt. Kínai esetében már jóval kevertebb a kép, míg a 

török esetben jellemző, hogy a láncmigráció nem rokoni hálózatokon keresztül valósul meg.  

  

                                                           
27 Forrás: GVI, „A Távol=Keletről Magyarországra érkező állampolgárok munkavégzésének fő jellegzetességei, 
típusai”, 2008  
28 Jelen dolgozatban láncmigránsnak tekintem azokat a migránsokat, akik ismertek valakit (tehát nem csak 
rokont) Magyarországon ideérkezésük előtt.  
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4.10. táblázat: Láncmigráció mértéke és rokoni jellege 

 Ismert valakit a befogadó 
országban 

Rokont ismert a befogadó 
országban 

 n % n % 
Vietnámi 119 70,9 85 75,9 
Kínai 129 64,2 83 48,3 
Török 94 61,6 58 6,6 
Arab  48 35,3 17 = 
 Bázis: Gazdasági migráns Bázis: Láncmigráns 

Forrás: MTA2ICCR 2009 
 

A láncmigráció erősen rokon az úgynevezett cirkuláris, körkörös migrációval. „A körkörös 

migráció rendszeres mozgás egy körpálya mentén, a benne résztvevő migránsok megőrzik 

otthoni jogosultságaikat és kapcsolataikat, és miután a körpálya valamely pontján egy 

bizonyos időszakot ledolgoztak, időről időre visszatérnek erre az otthoni bázisra” (Tilly 1990: 

96). A cirkuláris migráció akkor alakul át láncmigrációvá, ha a migráció eltolódik az egyik 

irányba, azaz a visszatérés kitolódik és elveszíti rendszeres jellegét. Ez könnyen előfordulhat, 

ha a migránsok rendkívül jövedelmező gazdasági pozíciókat képesek kialakítani a befogadó 

országban.  

Összefoglalva az eddigieket, az angolszász szakirodalom szerint a láncmigráció 

összekapcsolható a vállalkozóvá válással és a gazdasági specializációval. A vietnami 

gazdasági migránsok esetében a legmagasabb a láncmigránsok aránya, míg az arab 

országokból származókra jellemző legkevésbé a láncmigrációs jelenség.  

 

4.2.3. Kapcsolatháló 
 

Az angolszász szakirodalom a migráns kapcsolathálók jellegzetességeit megkülönböztetett 

figyelemmel illeti a vállalkozások megértésében. Többen amellett érvelnek, hogy egyes 

nemzetközi migráns csoportok kapcsolathálója olyan erőforrásként jelentkezik, ami a 

munkaerőpiacon a diszkriminációból, illetve a kulturális különbségekből fakadó hátrányaikat 

kompenzálhatja (Waldinger 1986, 1996, Walton=Roberts, Hiebert 1997). Mások explicit 

módon úgy tekintenek a kapcsolathálóra, mint a migráns erőforrások mobilizációjának 

terepére (Granovetter 1985; Lin, Cook, Burt 2001), vagy a beágyazottságban rejlő társadalmi 

tőke szerepét hangsúlyozzák (Li, 2004; Portes, Sensenbrenner 1993).  
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A beágyazottság kétségkívül alapvető az erőforrások áramlásában, azonban a sajátos 

kapcsolatháló „használatának” negatív munkaerőpiaci következményei is lehetnek. Néhányan 

kiemelik, hogy a sűrű és zárt kapcsolatháló hosszútávon már gátolhatja az egyén társadalmi 

mobilitását, sőt, kizsákmányolásához is vezethet (Tilly 1990, Portes, Sensenbrenner 1993). 

Geertz (1963) Bali szigetén azt tapasztalta, hogy a sikeres vállalkozókat a kiterjedt családjuk 

„állandóan zaklatta” munka és kölcsön érdekében. Így számukra a zárt és sűrű 

kapcsolathálónak és a kölcsönös segítségnyújtás szigorú intézményének együttese 

veszélyeztette a vállalkozásaik sikerességét. 

Egy korábbi tanulmányomban (Várhalmi 2011) a magyarországi migránsok 

kapcsolathálójának típusait, jellegzetességeit elemeztem. Akkor az elemezés célja az volt, 

hogy bár a migrációs szakirodalom nagy örömmel hivatkozik és magyaráz jelenségeket a 

kapcsolatháló jellegzetességeivel, a kvantitatív megragadásuk messze elmarad a fogalom 

népszerűségétől. A „Bevándorlók Magyarországon” elnevezésű kérdőíves kutatás alapján öt 

magyarországi migráns csoportot alapul véve markáns hálótípusokat különítettem el, hogy 

meghatározzam azok jellegzetességeit, és bemutassam, hogy miként rendeződnek struktúrába, 

hogyan alkotnak hálócsaládokat.���

A migráns kolóniák teljes hálózatának szociometriai feltérképezése szinte lehetetlen 

vállalkozásnak tűnik. A migrációkutatások ezért elsősorban a hagyományos survey jellegű 

vizsgálatok módszertanába jól illeszkedő, egocentrikus kapcsolatháló alkalmazásával 

gyűjtenek információkat. A kérdőíves kérdezéskor különböző technikákkal információ 

gyűjthető az egyén fontos kapcsolatairól, azok társadalmi jellemzőiről, de érthető módon így 

nem rajzolódik ki a teljes hálózat. Az egocentrikus kapcsolathálózatok tanulmányozásának 

lényegét talán Wellman (1988: 315) megfogalmazásában érthetjük meg a legegyszerűbben: 

„… az univerzumot nem úgy mutatják be [az egocentrikus megközelítések], ahogyan azt egy 

külső szemlélő látja, hanem inkább egy ptolemaioszi képet adnak a hálózatokról, úgy, 

ahogyan azt a középpontjukban álló egyének észlelik”. Az egocentrikus megközelítés – a 

teljes hálózat láthatóságának hiánya miatt – elsőre talán nem tűnik vonzó alternatívának, de ez 

a megközelítés sem zárja ki a hálózat formájának, struktúrájának elemzési lehetőségét, inkább 

csak korlátozza azt (Tardos, Angelusz 1991).  

Az egocentrikus kapcsolathálók esetében is lehetőség nyílik a kapcsolatháló jellegzetességeit, 

struktúráját számos dimenzió mentén megragadni. Ilyen egyszerű indikátor lehet a 

kapcsolatok kiterjedtsége, a kapcsolatháló mérete vagy különböző szociodemográfiai mutatók 
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mentén való heterogenitása. A migráns kutatások esetében értelemszerűen fontos indikátor 

lehet a többségi társadalom tagjainak említése, aminek hiánya a kapcsolatháló zártságára utal. 

A kapcsolattartás intenzitásával, a kapcsolatok természetével – például rokonsági, baráti 

kapcsolatok – vagy a kapcsolatok funkciói segítségével tovább finomíthatóak a jellemzések. 

A funkciók közötti átfedésekről tudósítanak a multiplexitás=mutatók. Ennek mérésekor arra 

kérjük a megkérdezetteket, hogy nevezzenek meg különböző szituációkban támogató 

személyeket (alterek): kikkel töltötték el az elmúlt időszakban szabadidejüket, kikkel beszélik 

meg problémáikat és fontos dolgaikat, vagy kikhez fordulnának pénzszűke vagy 

munkakeresés kapcsán. A multiplexitás mutatója tehát kifejezi, hogy az alterek milyen 

mértékben jelennek meg többféle szituációban, azaz mennyiben tekinthető egy kapcsolat 

többfunkciósnak.  

Az egocentrikus adatfelvétel során elvileg lehetőség nyílik az alterek egymás közötti 

kapcsolatainak feltérképezésére is – természetesen ez esetben az információ kizárólag a 

megkérdezett ismeretein alapszik. Így akár sűrűségi mutatók is számolhatóak. Ha nem 

korlátozzuk az említhető alterek számát, akkor a közvetítő szerepet indikáló közöttiség=

mutatót (betweenness centrality) is számolhatunk – ami jó indikátora lehet a híd=funkció 

betöltésének –, valamint az alterek által létrehozott alcsoportok száma és különböző 

jellegzetességei szerint is jellemezhetjük az egyén kapcsolathálóját. Ezen jellemzők 

mérésének feltételei azonban nem voltak adottak a kutatás során. 

A „Bevándorlók Magyarországon” elnevezésű kérdőíves kutatásban a Fischer=féle, eredetileg 

nyolc szituációra épülő mérési eszközből kiindulva, azt két szituációra redukálva és némileg 

átdolgozva mértük a migránsok kapcsolathálójának jellegzetességeit. Az alkalmazott 

szituációk egyike az emocionális támogatást nyújtó kötéseket29, a másik pedig az 

instrumentális erőforrást biztosító kötéseket30 volt hivatott megragadni. A megkérdezettek 

mindkét szituációban legfeljebb hat személyt említhettek. Minden említett személy (alter) 

kapcsán rákérdeztünk annak származására és életvitelszerű lakóhelyére, a kapcsolattartás 

gyakoriságára és a kapcsolat természetére. 

Eszerint három dimenzió – a kapcsolat természete, funkciója, illetve az alter származása és 

lakóhelye – mentén 12 kapcsolattípust különböztettünk meg, majd a kapcsolattartás 

                                                           
29A kérdőívben feltett kérdés: „A következőkben a családjával és a barátaival kapcsolatban tennék fel néhány 
kérdést. Arra lennénk kíváncsiak, hogy különböző szituációkban kikre számíthat. Az elmúlt 2 hónapban Ön kikkel 
beszélte meg a fontos dolgokat, személyes ügyeit, problémáit?” 
30 A kérdőívben feltett kérdés: „És munkakeresés, pénzszűke vagy anyagi problémák esetén kihez fordulna?” 
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gyakoriságával súlyoztuk. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy nem minden említett kapcsolat lett 

egyenlően elszámolva, minél gyakoribb a kapcsolattartás, annál nagyobb súlyt kapott a 

kapcsolat.  Ezeket az indexeket nevezzük intenzitásmutatóknak. 

4.11. ábra: A vizsgált kapcsolatok lehetséges típusai 

 

Az intenzitásmutatók, illetve az emocionális és instrumentális támogató funkciók közötti 

átfedéseket kifejező multiplexitás=index standardizált formában került felhasználásra a 

szegmentációs eljárásban. A szegmentálás motorja a Kohonen neurális háló volt. Ez a 

technika az önszerveződő neurális hálózatokhoz hasonlít, így szokás „önszerveződő 

térképnek” is nevezni. Az eljárás külső információk felhasználása nélkül, többdimenziós 

adathalmazokat képes egy többdimenziós hálószerkezetbe rendezni. A hálószerkezet 

értelmezését könnyíti, hogy a tengelyek tartalommal is felruházhatóak. A Kohonen=háló 

alapjai az egyes személyeket jellemző kapcsolattípusok, amelyek két rétegben helyezkednek 

el: egy bemeneti és egy kimeneti rétegben. Minden bemeneti oldalon lévő kapcsolat minden 

egyes kimeneti kapcsolattípussal összeköttetésben áll, és ezen összeköttetések mindegyike 

rendelkezik egy súllyal. A hálózat tanulási folyamatának kezdetén a súlyok véletlenszerűen 

határozódnak meg, az iterálás során a kimeneti kapcsolattípus saját és környezetének  súlyai 

úgy módosulnak, hogy a kimeneti értékek a lehető legjobban megfeleljenek a bemeneti 

kapcsolattípusnak. A minta elemei tehát a Kohonen=háló azon kapcsolattípusába kerülnek, 

amelytől a legkisebb távolságra vannak. Miközben a minta összes kapcsolatán végigfut a 

folyamat, a súlyok ennek megfelelően változnak. A folyamat akkor ér véget, amikor a súlyok 

változása nagyon kicsivé nem válik. 
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A Kohonen neurális háló eljárással 4 x 3 cellát tartalmazó struktúrában 12 hálózattípust 

különítettünk el.  Az eljárást úgy kell elképzelni, hogy a 12 bemeneti változó jelentős számú 

lehetséges kombinációja rendeződik 12 markáns hálótípusba. A 12 típus részletes ismertetése 

egyfelől szétfeszítené jelen dolgozat terjedelmi kereteit, másfelől feleslegesnek is tekinthető. 

A legtöbb típus vagy átmenetet képez a markáns típusok között – így nem rendelkezik 

kiemelendő, önálló profillal –, vagy rendkívül alacsony elemszámú. Jelen dolgozatban ezért 

mindössze öt nagy elemszámú, markáns jellegzetességgel bíró típus kerül bemutatásra, ezek 

az összes eset felét foglalják magukba. Tekintsünk tehát a bemutatandó öt típusra úgy, mint 

bójákra a tengeren, mint egyfajta rendezettség sarokköveire. 

A Kohonen klaszterezési eljárás nemcsak elkülöníti a hálótípusokat, hanem egy struktúrában 

el is helyezi azokat. Így a modellezés a jellegzetességek feltárása mellett a típusok egymáshoz 

való viszonyáról is információkkal szolgál. Az egymáshoz képesti elhelyezkedésük és 

távolságuk mutatja mintázataik hasonlóságát vagy éppen különbözőségét. Ezért a struktúra 

ábrázolása és a tengelyek tartalommal való feltöltése nagyban hozzájárul a könnyebb 

értelmezéshez. 

Az átlós „Z” tengelyen növekszik a kapcsolatháló kiterjedtsége és a kapcsolattartás 

intenzitása. Eszerint a sík jobb felső részében található heterogén hálócsalád magas 

intenzitásmutatókkal jellemezhető. Az vízszintes „X” tengely mentén növekszik a 

multiplexitás – azaz a jobb oldalon elhelyezkedő heterogén instrumentális és erős rokoni 

kötelék hálókra jellemző leginkább, hogy emocionális kötéseik egyben instrumentális 

támogató funkciót is ellátnak. A függőleges „Y” tengely a kötések heterogenitását jeleníti 

meg, ami jelen esetben arra vonatkozik, hogy lokalitástól és származástól függően mennyire 

vegyesek a megnevezett kapcsolatok. Ennek értelmében a sík felső részén elhelyezkedő 

típusok kapcsolathálóira jellemző leginkább, hogy egyaránt kiterjednek magyar, 

anyaországbeli és diaszpórában élő személyekre is. 
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4.12. ábra: Kapcsolatok struktúrája 

 

Megjegyzés: A Kohonen2struktúra egy 4 x 32as táblázatként képzelhető el. Az ábrán a bójaként kiválasztott öt 
szegmens pozíciója és néhány jellegzetessége került bemutatásra. Táblázatbeli pozícióik: 11, 31, 41, 23 és 43, 
ahol a tízes helyi érték jelöli az x, az egyes helyi érték pedig az y tengelyt. Eszerint például nem kerül kiemelésre 
a 332as pozíciójú típus, ami átmenetet képez a 232as és 432as pozícióban lévő típusok között.   

A hálótípusok a struktúrában családokba rendeződnek. A bójaként kiemelt típusok valójában 

három család – a rokonsági diaszpóra, a heterogén és a kapcsolathiányos hálótípusok – 

markáns variánsai. A rokonsági diaszpóra hálócsaládot közepes méretű kapcsolatháló és 

származás szerinti homofília jellemzi. Az elsősorban kelet=ázsiaiakra jellemző hálócsaládban 

inkább a diaszpórában élő rokonok a fontos személyek, az anyaországban élők jellemzően 

nem jelennek meg benne hangsúlyosan. Ez persze nem jelenti azt, hogy minden hidat 

felégettek volna maguk mögött, szükség esetén vélhetően képesek lennének kapcsolatokat 

mobilizálni a szülőhazában.  

A heterogén hálócsaládra jellemző leginkább a kapcsolatok kierjedtsége, amiben az 

anyaországbeli és a többségi társadalomhoz tartozó személyek egyaránt fontos szerepet 

töltenek be. Az elsősorban ukránokra és arabokra jellemző hálócsaládon belül jelentős 

szerepet játszanak a nem rokoni kötések, továbbá az instrumentális támogató kötések is 

megjelennek bennük. A rokonságon alapuló hálócsaláddal szemben itt nem jelentős a 

diaszpóra=rokonság jelenléte.  
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 Az elsősorban a törököket jellemző kapcsolathiányos hálócsaládot értelemszerűen a 

kapcsolatok hiánya jellemzi. A kiemelt variánst a nem rokoni és a diaszpórában létesülő 

kötésekkel lehet leginkább jellemezni.  

4.13. táblázat: Hálócsaládok és típusok jellegzetességei 1. 

 

Kapcsolat=
hiányos háló 

Heterogén hálók 
Rokonsági diaszpóra 

hálók 

Emocionális Instrumentális 
Rokonságon 
alapuló háló 

Erős 
rokoni 

kötelékek 

Kiterjedtség =0,47 2,18 2,15 0,19 0,40 
Rokonság      

rokonság =1,28 =0,12 0,63 1,10 1,81 
nem rokon 0,81 2,30 1,52 =0,90 =1,41 

Funkció      
instrumentális =0,45 1,03 1,83 =0,15 0,87 

emocionális =0,02 1,15 0,32 0,35 =0,47 
Típus      

szülőhaza 0,19 0,63 1,39 =0,55 =0,80 
magyarok =1,00 1,83 1,78 =0,20 =0,92 
diaszpóra 0,34 =0,29 =1,01 0,94 2,12 

Multiplexitás =0,93 0,36 1,41 =0,70 1,53 
Forrás: MTA2ICCR 2009 
Megjegyzés: A táblázatban szereplő értékek a standardizált szegmensképző változók aggregátumai. Eszerint 
minél magasabb egy érték, annál gazdagabb és intenzívebb az adott kötés. Az értékek kizárólag soronként 
hasoníthatóak össze.  
 

A rokonsági diaszpóra hálócsalád kiemelt variánsai az erős rokoni kötelékeken és rokonságon 

alapuló hálótípusok. Előbbiben dominálnak az emocionális rokoni kötések, amelyek 

instrumentális támogató funkciót is ellátnak, utóbbiban viszont nem jellemző a multiplexitás 

ilyesfajta magas foka. A rokonságon alapuló hálótípusról elmondható még, hogy bár alapját a 

diaszpóra=rokonság teszi ki, más jellegű kötések is jellemzik.   

A heterogén hálócsalád kiemelt variánsai az emocionális és instrumentális típusok. Előbbi 

jobban ellátott emocionális, utóbbi pedig instrumentális töltésű támogató kapcsolatokkal. Az 

instrumentális típusra jellemzőbbek az anyaországba átnyúló kapcsolatok és a rokonsági 

kötések. Az emocionális hálóban inkább szétválnak az instrumentális és emocionális 

támogató funkciók, a multiplexitás alacsonyabb foka jellemzi, mint az instrumentális hálót. 

Mindkét típust jellemzi a rokonsági diaszpóra=kötések instrumentális és emocionális támogató 

funkciójának hiánya.  

A kapcsolathiányos hálócsalád kiemelt típusát a nem rokoni, emocionális támogató funkciójú, 

diaszpórában létesülő kötések jellemzik. Szerény instrumentális kötéseik az anyaországba 

nyúlnak vissza. 
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4.14. táblázat: Hálócsaládok és típusok jellegzetességei 2. 

 
Kapcsolat=

hiányos 
háló 

Heterogén hálók 
Rokonsági diaszpóra 

hálók 

Emocionális Instrumentális 
Rokonságon 
alapuló háló 

Erős rokoni 
kötelékek 

Emocionális 

Rokon 
szülőhaza =0,07 0,30 0,37 =0,14 =0,15 
diaszpóra =0,71 =0,67 =0,77 1,13 1,03 
magyar =0,23 0,44 0,43 =0,07 =0,29 

Nem 
rokon 

szülőhaza 0,03 0,15 0,20 =0,16 =0,25 
diaszpóra 1,24 0,39 =0,08 =0,50 =0,49 
magyar =0,29 0,54 0,18 0,08 =0,33 

Instrumentális 

Rokon 
szülőhaza 0,06 0,13 0,43 =0,19 =0,22 
diaszpóra =0,10 =0,63 =0,64 0,58 1,55 
magyar =0,23 0,32 0,82 =0,22 =0,11 

Nem 
rokon 

szülőhaza 0,17 0,05 0,38 =0,06 =0,19 
diaszpóra =0,09 0,63 0,48 =0,27 0,03 
magyar =0,25 0,54 0,35 0,00 =0,19 

Forrás: MTA2ICCR 2009 
Megjegyzés: A táblázatban szereplő értékek a standardizált szegmensképző dimenziók. Eszerint minél magasabb 
egy érték, annál gazdagabb és intenzívebb az adott kötés. Az értékek kizárólag soronként hasonlíthatóak össze.  
 

Az ázsiai csoportokra inkább jellemzőek a rokonsági diaszpóra=hálók: erős rokoni kötelékek 

40 százaléka a vietnamiakhoz, 30 százaléka  a kínaiakhoz köthető. A heterogén hálócsaládot 

az arabok, kapcsolathiányos hálót pedig inkább a törökök körében találunk nagyobb 

valószínűséggel.  

4.15. táblázat: A vizsgált csoportok hálótípusok szerinti eloszlása 

 ukrán kínai vietnámi török arab 
 
Kapcsolathiányos háló 5,4% 14,3% 10,7% 56,3% 13,4% 
      
Heterogén hálócsalád      

Instrumentális háló 38,4% 7,0% 11,6% 7,0% 36,0% 
Emocionális háló 38,3% 5,6% 7,5% 5,6% 43,0% 

      
Rokonsági diaszpóra hálócsalád      

Erős rokoni kötelékek 23,0% 30,1% 39,8% 0,9% 6,2% 
Rokonságon alapuló háló 15,3% 30,5% 20,3% 27,1% 6,8% 

      
A migráns=csoportok mintabeli 21,2% 16,6% 19,5% 22,9% 19,8% 
Forrás: MTA2ICCR 2009 

Összefoglalva az itt részleteiben nem ismetett elemi összefüggéseket, elmondható, hogy a 

rokonsági hálókat inkább jellemzi, hogy a térbeli mobilitás társadalmi mobilitással is párosult. 

A gazdasági környezet radikális változása viszont ellehetetlenítheti a teljes hálót– a homogén 

kapcsolatháló nem képes alternatívák felmutatására. A heterogén kapcsolatháló azonban 

alternatív mobilitási lehetőségeket, szélesebb körben választható stratégiákat eredményez, ami 

a tartósság és biztonság érzetét erősítheti.    
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A rokonsági hálók kialakulása már a migráció folyamatában tetten érhető – a migránsok nagy 

valószínűséggel rokoni kapcsolatokon keresztül érkeztek Magyarországra és kapcsolódtak be 

a migráns gazdasági klaszter életébe. Itt megteremtődnek a sikeres vállalkozás feltételei, 

aminek alapja pedig a család: „a domináns érték nem a vállalat, hanem a család” (Castells 

2005: 258). Itt a leginkább jellemző, hogy a térbeli mobilitás társadalmi mobilitással is 

párosul.  

Az elméleti csomópontok fejezetben láthattuk, hogy a társadalmi tőke kiemelkedő 

jelentőséggel bír a migráns vállalkozások létrejöttében és sikeres működésében. A társadalmi 

tőke teremti meg a csoporterőforrások áramlását, a társadalmi tőke kelti életre azokat. Li 

(2004) szerint, amikor társadalmi tőkéről beszélünk, valójában egyszerre sokféle dologról 

beszélünk, beleértjük a kapcsolathálót, a kollektív erőforrásokat, a bizalmi 

viszonyrendszereket, de az olyan normákat is, mint a szolidaritás és kölcsönösség. Ezért a 

vizsgált csoportok kapcsolathálójának feltárása mindenképpen indokolt a migráns 

vállalkozókkal foglalkozó disszertációban. Az eredmények alapján elmondható, hogy az 

ázsiai csoportokra inkább jellemző a rokonsági kötésekbe való beágyazottság, az arab 

országokból érkezettek pedig inkább rendelkeznek kapcsolatokkal a többségi társadalommal. 

Az elemzés szerint a török csoport jellegzetessége a kapcsolatok hiánya, azonban ezt 

semmilyen kvalitatív információ nem erősíti meg, így nem zárható ki, hogy esetükben csak az 

adatfelvétel nehézségei miatt tapasztaljuk ezt. Nincsen egyértelmű összefüggés azonban a 

hálócsaládok és a vállalkozói tevékenység között31. Annyi elmondható, hogy a rokonok 

aránya a kapcsolathálóban növeli a vállalkozói tevékenység valószínűségét32; míg a nem 

vállalkozók kapcsolathálójának 41 százaléka, addig a vállalkozók kapcsolathálójának 53 

százaléka rokon.  

  

                                                           
31 Az alacsony esetszámok miatt korlátozottak a lehetőségek a hálótípusok összevetésére a vállalkozói 
tevékenységgel. 
32 F=próba alapján, Eta=négyzet 0,025 
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4.2.4.  Transznacionális élethelyzetek 
 

A negyedik bemutatott csoportjellegzetesség a tág értelemben vett transzancionális 

élethelyzet. Emlékeztetőül Itzigsohn és mások (Itzigsohn 1999, Guarinzo 2000, Landolt 2001) 

szerint vannak kevésbé intenzív, kevésbé intézményesült, utazást és aktív részvételt nem 

feltétlenül igénylő határokon átívelő aktusok – amik speciális élethelyzeteket eredményeznek. 

Ha az aktusokon keresztül ragadjuk meg a transzancionalizmust, akkor a „bementi oldalt” 

felől közelítünk, ha az élethelyzet jellegzetességeit vizsgáljuk, akkor a következményekre 

összpontosítunk. Az alábbiakban két empirikus kísérletet mutatok be, amik különböző 

kiindulópontokból akarják megragadni a transznacionális élethelyzetet.  

Örkény Antal és Székelyi Mária hat migráns csoport körében vizsgálták a migrációs 

stratégiákat: „Egy bevándorló, amikor megérkezik egy idegen országba, tudatosan vagy 

sodródva többféle stratégia közül választhat.” (Örkény, Székelyi 2009: 116) A stratégiák 

alkotóelemeit meglehetősen széleskörűen válogatták, így figyelembe vették a premigrációs 

szándékokat, a munkavállalás jellegzetességeit, a diszkriminációs tapasztalatokat, a 

kapcsolatháló jellegzetességeit, a magyar nyelvtudást és tanulási szándékot, a jövőbeli 

terveket és az elkülönülés különböző aspektusait is.  

Statisztikai módszereik eredményeképpen három tipikus stratégia profilja bontakozott ki: az 

asszimilációs, szegregációs és transznacionális. Az előbbi kettőt a következőképpen 

jellemzik: egy migráns „elkövethet mindent annak érdekében, hogy átvegye az ország 

szokásait, megtanulja a nyelvét, állampolgárságot szerezzen és véglegesen letelepedjék. 

Lehetőségek híján vagy belső meggyőződésből azt az utat is választhatja, hogy saját 

diaszpórájánál keres menedéket, a migráns társak segítségével keres munkát, jobbára csak az 

anyanyelvét használja, nem barátkozik magyarokkal, azaz a befogadó társadalom tagjaitól 

szegregált módon él.” (Örkény, Székelyi 2009: 116) .  

Modelljükben a transznacionális stratégia a következőképpen kap profilt: elsősorban 

gazdasági okok állnak migrációs döntésük hátterében, nem akarnak magyar állampolgárokká 

válni, hiszen gondolkodás nélkül tovább állnának, ha egy másik lokalitás jobb gazdasági 

lehetőségekkel kecsegtet. Ezért, nem meglepő módon, nem beszélnek és nem is akarnak 

megtanulni magyarul, és a gyerekeiket főképp nemzetközi iskolákba járatják. A kapcsolati 

hálójuk rendkívül gazdag, kapcsolataik száma átlagon felüli, de inkább zártnak tekinthető: 

sem a magyarok, sem a többi migráns csoport iránt nem éreznek különösebb bizalmat = igaz 
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nem is ellenségesek velük szemben. Bár nem mutatnak különösebb érdeklődést a származási 

országuk politikai, sport vagy bulvárhírei iránt, mégis rendkívül intenzív kapcsolattartás 

jellemzi őket a származási országukban élőkkel. Általános értelemben ők így fogalmazzák 

meg a transznacionális migráns lényegét: „A transznacionális migráns kognitív eszközkészlete 

(mindennapi interakciós normák, nyelv, ismeretek, öltözködés stb.) egy széles palettán mozog, 

és a lokalitástól függően rugalmasan igazodik a lokális elvárásokhoz.” (Örkény, Székelyi 

2009:116). 

A modell szerint a kínaiak és az arab országokból érkezők között találjuk legnagyobb 

arányban a transznacionális stratégiákat = mindkét csoporton belül 32 százalék az arányuk.  A 

két csoport azonban csak ebben hasonlít, hiszen míg a kínaiak esetében a többség 

szegregációs, addig az arab országokból érkezők esetében az asszimilációs stratégia a 

domináns. Az alábbi táblázat33 foglalja össze a modell eredményeit.  

4.16. táblázat: Vizsgált csoportok eloszlása stratégiák szerint 

    Asszimilációs 
stratégia 

Transznacionális 
stratégia 

Szegregációs 
stratégia 

 % % % 
Kínai 10 32 59 
Vietnámi 42 15 44 
Török 14 21 65 
Arab 44 32 24 

Forrás: MTA2ICCR 2009 

A kínaiak kapcsán a következőképpen értekeznek a transznacionális stratégiáról: „A 

transznacionális migrációval jellemezhető kínaiak ezzel [a szegregációs stratégiával] szemben 

kiugróan vagyonosnak számítanak, akiket magas életszínvonal és nagyfokú globális 

elégedettség jellemez. Egy kis részük (20 százalék) annak ellenére, hogy megélhetését és 

karrierjét egy globális világban szervezi, a magyar társadalomba való beágyazottság 

bizonyos jeleit is mutatja (ingatlant vásárol, gyerekeit magyar iskolába járatja, stb.). Az ő 

életükben bizonyos értelemben Magyarország központi szerepet játszik, és e csoport révén 

Magyarországon talán esély nyílhat egyfajta kínai kézben levő nemzetközi virtuális üzleti 

központ létrejöttére.” (Örkény, Székelyi 2009: 119=120). A transznacionális csoport anyagi 

értelemben vett sikerességét a török és vietnami csoportok esetében is igazolták, az arab 

országokból származókra viszont ez már kevésbé mondható el.  

                                                           
33 A táblázatban egészre kerekített értékek találhatóak, ezért fordulhat elő, hogy több esetben  is meghaladja a 
100 százalékot a stratégiák szerinti összegzés.  
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Az Örkény=Székelyi modell tehát azzal az igénnyel lép fel, hogy egy rendkívül széles 

horizonton ragadja meg a transznacionális élethelyzet. Törekvésük Nyíri Pál magyarországi 

kínaiakról szóló jellemzésével analóg: „[a kínaiak többsége] folyamatosan és állandóan 

alkalmazkodva mérlegel számos tényezőt, melyek között szerepel a lehetséges jövedelem és 

mobilitás, a legális tartózkodáshoz való jog, az életminőség és a társadalmi ranglétrán felfelé 

való elmozdulás esélyével kecsegtető iskoláztatáshoz való hozzáférés a gyermekeik számára”. 

(Nyíri 2002: 169). 

A másik modell a nemzetközi migránsok identitásképződésben fontos szerepet játszó 

transznacionális interakciók és kötődések sokszínűségének, és ezek tipikus szerveződésének, 

mintázatainak bemutatására tesz kísérletet (Várhalmi 2010a)34.  

A nemzetközi migráció transznacionális jellegének középpontba helyezésével számos 

jelenség kutatása, így az identitásé is új nézőpontba kerül. A transznacionális élethelyzetek 

különböző identitás=struktúrák és kötődések számos variációját konstruálják, hiszen az 

identitás nem egy készen kapott örökség, hanem a kontextus elvárásainak, vonzásainak és 

taszításainak függvényében létrejövő meghatározás (Mato 1998). Ebből a szempontból Koller 

Boglárka (2000, 2003) identitásháló=elmélete rendkívül találónak tekinthető. Szakítva a 

nemzetállam identitásképződésben játszott megkülönböztetett szerepével, Koller az identitás 

szerkezetét számos egyenrangú komponens hálózataként képzeli el. Egy hasonlattal élve, az 

identitáshálót úgy kell elképzelni, mint a karácsonyfaizzókat. Egyszerre nem ég az összes 

izzó, sőt az is előfordulhat, hogy az egyes izzók különböző fényerősséggel világítanak. Ezen 

megközelítés kétségtelen erénye, hogy képes kezelni a nemzetközi migránsok komplex 

kötődései folytán létrejövő számos identitáskomponenst, másfelől ráirányítja a figyelmet azok 

szituatív működésére.  

Az identitás szerkezete az identitáskutatás egyik sarkalatos kérdése. Az identitás empirikus 

kutatását meghatározza, hogy hogyan képzeljük el az identitás összetevőit, szervezőelveit, és 

összességében mit gondolunk az identitás struktúrájáról. Talán ma már közhelyszámba megy 

az az állítás, hogy az identitás tartalmi komponensei nem elkülönült elemekként léteznek, 

hanem integrált mintázatot alkotnak. A transznacionális migránsok esetében a gyújtópontok 

feltérképezése adhat kiindulópontot a különböző jellegű mintázatok megismeréséhez.  
                                                           
34

 A modell 2010=ben az ELTE=TÁTK gondozásában megjelenő Kötő=Jelek című periodikában jelent meg 

„Kísérlet a transznacionális kötődések empirikus megragadására.” címen. Itt a tanulmány összefoglalója 
szerepel.  
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A kétlakiság talán nem is a legtalálóbb kifejezés, hiszen ahogyan mások is rámutatnak, 

napjaink diaszpóráit nemritkán a triadikus kötődések jellemzik (Sheffer 1986; Safran 1991). 

A triadikus kötődések elemei a következők: a befogadó és származási ország lokalitása, 

társadalmi terei és az azokban részt vevő társadalmi csoportok, illetve a globálisan szétszórt, 

kollektív identitásukban hasonlók közössége. Mato (1998) utóbbit imaginált transznacionális 

közösségnek (imagined transnational community) nevezi. A kifejezés alatt az olyan 

lokalitásoktól függetlenül konstruálódó közösséget érti, amit a közös kognitív és emocionális 

tudattartalmak és a kollektív identitás köt össze. Gondolhatunk itt a származási országtól 

független muszlim és pánlatin közösségekre, vagy egyszerűen csak más országokban élő, 

megegyező gyökerű migránsokra. A transznacionális migráns élete és kötődései tehát számos 

gyújtópont mentén szerveződhet. Ezek lehetnek lokalitások, lokalitáshoz kötött vagy attól 

független társadalmi terek és csoportok. Basch, Schiller, Szanton=Blanc (1994) amellett 

érvelnek, hogy a migráns nem kényszerül választani a lokalitások intézményei, 

identitáskurzusai, szimbólum=, érték= és kapcsolatrendszerei között, hanem azok elemeit 

szelektíven emeli be saját társadalmi terébe, és élethelyzetétől függően mozgósítja azokat.  

A kötődések és interakciók iránya négy aspektus alapján kerül bemutatásra: emocionális és 

kognitív kötődés, intézményi bizalom és kiemelt interakciók. Elsőre talán idegenül hangzik, 

hogy az annyira elvont érzületeket, mint az emocionális, illetve kognitív kötődés vagy a 

bizalom, hogyan lehet egyáltalán kvantitatív eszközökkel mérni. A transznacionalitással 

foglalkozó szakirodalom (Vertovec 1999; Mato 1998; Schiller, Basch, Szanton=Blanc 1994; 

Gosh–Wang 2003) kiemeli a transznacionális élethelyzetek, és a hozzájuk párosuló komplex 

érzületek tudatosított voltát. Nem is meglepő az összetett kötődések tudatos megélése, hiszen 

a transznacionális migránsok mindennapi élethelyzetét az jellemzi, hogy miközben az egyik 

helyen élnek, egyidejűleg egy másik helyen is jelen vannak (Niedermüller 2005). Kognitív 

eszközkészletük egy széles palettán mozog, és a lokalitástól függően rugalmasan igazodik 

annak elvárásaihoz (Örkény, Székelyi 2009). Vagy másképpen megközelítve, a diaszpórákban 

mindig nyitva van egy „ösvény” a kollektív emlékezésnek, ami egy másik helyre vezet 

(Vertovec 1999). A nemzetközi migránsok mindennapjaik során számtalan formában élik meg 

a többfelé tartozást, és ennek tudatosítása szerintem nagyban hozzásegíteti őket a releváns 

válaszok megfogalmazásához. Fontos továbbá, hogy a modell nem a kötődések tartalmát, 

kialakulását vagy dinamikáját, inkább azok irányát és az irányok intenzitását kívánja 

megragadni = ez pedig egy lényegesen könnyebben operacionalizálható aspektus.  
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Az emocionális és a kognitív kötődés, az intézményi bizalom és a kiemelt interakciók 

típusainak egymáshoz való viszonyát jeleníti meg az alábbi korrespondencia=térkép35. Az 

elemzés egy olyan struktúrát eredményezett, ahol a különböző irányú kötődéseket leíró 

szegmensek három területen csoportosulnak. A többdimenziós skálázással ellentétben a 

korrespondencia=elemzés esetében a tengelyek nem feltétlenül értelmezhetőek, így 

elnevezésük is haszontalan. Jelen esetben azonban, úgy tűnik, felruházhatóak némi 

tartalommal, és így segítik az értelmezést. A vízszintes X tengely a helyi lokalitás jelentőségét 

ragadja meg: azaz minél magasabb az érték, annál fontosabb vonatkoztatási pont 

Magyarország. A függőleges Y tengely pedig – legalábbis a pozitív X értékek esetében – 

mintha a komplexitás mutatója lenne: azaz minél magasabb az érték, annál összetettebb 

kötődésekkel találkozunk. Eszerint beszélhetünk egy összetett, helyi lokalitáshoz kötődő, egy 

egynemű, helyi lokalitáshoz kötődő és egy szülőhazához kötődő csoportosulásról.   

A térkép jobb felső részében kirajzolódó csoportosulás az ’Összetett, helyi lokalitáshoz 

kötődő’ elnevezést kapta. A duális bizalmi és kognitív, illetve triadikus emocionális 

kategóriák közelsége mutatja, hogy ezek az érzületek együtt járnak, és elsősorban olyan 

egyénekre jellemzőek, akiknek a kapcsolathálóját a lokális diaszpóraorientáció jellemzi. A 

térképen lévő távolságok alapján azonban nem mondható el, hogy például a duális 

bizalomhoz az imaginált közösség, vagy kizárólagosan a Magyarországhoz és magyarokhoz 

való emocionális kötődés tartozna.  

Az ’Egynemű, helyi lokalitáshoz kötődő’ csoportosulásra pillantva elsőre egy asszimilatív, 

felolvadó mintázatra gondolhatunk. Fontos megjegyezni azonban, hogy a térkép jobb alsó 

                                                           
35 A korrespondencia=elemzés elsősorban a piac= és médiakutatásban alkalmazott eljárás, a társadalomtudományi 
locus classicusa Bourdieu „Az elkülönülés” (1979) című művéhez kötődik. A módszer egy olyan exploratív és 
leíró eljárás, ami az alacsony mérési szintű változók kategóriái között lévő közelséget, hasonlóságot jeleníti meg. 
A technikát gyakran hasonlítják a faktorelemzéshez. Míg a faktorelemzés azt mutatja meg, hogy milyen változók 
mozognak együtt, addig korrespondencia=elemzés a kategóriák közötti összefüggéseket képezi le a tengelyek 
segítségével, értelmezhető távolságokra. Az eljárás több szempontból is vonzó lehet a kutatók számára. 
Mindenekelőtt képes számos, kategóriás változót egyszerre kezelni, a létrejövő asszociációs struktúrát pedig két= 
vagy többdimenziós térben megjeleníteni. Így az eljárás elsődleges alkalmazási területe a komplex 
összefüggések egyszerűsített térbeli bemutatása. A többdimenziós skálázással szemben itt az origótól vett 
távolság nem értelmezhető, mindössze a kategóriák egymástól való távolságának van jelentősége: minél 
közelebbi a kategóriák pozíciója, annál erősebb a köztük lévő kapcsolat. Az eljárás mindemellett lehetőséget 
teremt úgynevezett mellékkomponensek (supplementary elements) megjelenítésére is. A mellékkomponensek 
nem befolyásolják a kategóriák asszociációs struktúráját, csak elhelyeződnek abban – azaz nem alkotói, csupán 
résztvevői annak. Jelen dolgozatban tehát a különböző szegmensek egymáshoz való viszonyát mutatom be egy 
kétdimenziós térben. Szükséges megemlíteni, hogy az alábbiakban ismertetett modellben nem minden szegmens 
pozíciója szignifikáns, illetve a modell magyarázóereje kétdimenziós szinten is alacsonynak tekinthető (23 
százalék). 
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részén csoportosuló magyar orientáció nem jelenti a transznacionális társadalmi terekben való 

részvétel hiányát. Az ezzel a mintázattal rendelkező egyének éppúgy fenntarthatnak határokon 

átívelő kapcsolatokat, ezek intenzitása és tartalma azonban lényegesen eltérhet például a 

szülőhazához kötődő mintázattal jellemezhetőekétől.  

4.17. ábra: Kötődési mintázat 

 

Forrás: MTA2ICCR 2009 

A szülőhazához kötődő mintázat értelmezéséhez fontos elmondani, hogy a transznacionális 

migránsok is a lokalitásokban élnek, nem függetlenek azoktól, jelen esetben viszont a helyi 

lokalitáshoz való viszony vagy eltörpül a szülőhaza mellett, vagy más, nem vizsgált 

dimenziókkal ragadható meg. Másképpen fogalmazva, a szülőhazához kötődő mintázat 

látszólagosan független a helyi lokalitástól, Ennek oka azonban a kötődési dimenziók 

operacionalizálásában keresendő. A korrespondencia=térképen látható, hogy ez a 

csoportosulás meglehetősen heterogén, különböző jellegű kötési típusok gyakran fordulnak 

elő benne együttesen. Feltételezhető, hogy másfajta operacionalizálással és újabb migráns 

csoportok bevonásával a mintázat markánsan kettéválna egy szülőhaza=orientációjú és egy 

nemzetközi orientációjú csoportosulásra.  

A származás és a Magyarországra költözés ideje szerint megállapítható, hogy a 2000 előtt 

érkezett arab és ukrán csoportok meglepően hasonlatosak egymáshoz. Mindkét csoportra 
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jellemző a kognitív dimenzióban a magyar kapcsolatháló és a magyar orientáció. A 2000 előtt 

érkezett vietnami és a 2000 után érkezett arab migránsok is hasonló mintázatokat mutatnak. 

Emocionális kötődések tekintetében nem jellemezhetőek, és a kognitív dimenzióban a dualitás 

áll hozzájuk a legközelebb. A 2000 után érkezett törökök és kínaiak tekinthetők leginkább 

függetlennek a helyi lokalitástól. Mindkét csoportra jellemző, hogy támogató, instrumentális 

kötéseik az anyaországban vannak, bizalmatlanok a magyar intézmények iránt, és csak az 

anyaország intézményeiben bíznak. A 2000 után érkezett törökök az imaginált közösséghez 

érzik közel magukat, a kognitív dimenzió szerint pedig alapvetően szülőhaza=orientációval 

jellemezhetőek. A negyedik csoportot a 2000 előtt érkezett kínaiak, törökök és a 2000 után 

érkezett vietnamiak alkotják. Ők a struktúra szürke zónájában találhatók. Ezek a csoportok a 

vizsgált dimenziók mentén inkább heterogének – és így csupán megragadhatatlan kognitív 

orientációjukkal jellemezhetőek.  

4.18. ábra: Kötődési mintázat és migráns csoportok 

 

Forrás: MTA2ICCR 2009 
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Magyarországra jött arab és török csoportok között is. Míg a törökökre elsősorban kognitív 

szülőhaza=orientáció, az imaginált közösséghez való kötődés és az instrumentális 

interakciókat az anyaországban folytatók kategóriái állnak a legközelebb, addig az arabokra 

inkább a többszörös kötődések jellemzőek. A kínai és vietnami kvázi második generáció is 

lényegesen különböző kötődésekkel bír. Míg a vietnamiak esetében a helyi lokalitás nagyobb 

jelentőségű, addig a kínaiak esetében erősebb a szülőhaza=orientáció.  

4.19. ábra: Kötődési mintázat és társadalmi csoportok 

 

Forrás: MTA2ICCR 2009 
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4.3.Migránsok és vállalkozásaik számossága  
 

Gyakran hangzik el, hogy Magyarország nem migrációs célország; a külföldi állampolgárok 

száma 197 ezer, amiből 62 ezren gazdaságilag aktívak (OECD 2011). A számok 

értelmezéséhez azonban nem szabad elfelejteni, hogy a 197 ezer külföldiből nagyjából 105 

ezren olyan környező országokból érkeztek, ahol jelentős számú magyar kisebbség él, 

feltételezhetjük, hogy elsősorban ők migrálnak Magyarországra. A határon túli magyarok egy 

nagyon speciális migrációs csoport, véleményem szerint semmiképpen nem 

összehasonlíthatóak klasszikus migráns csoportokkal, különválasztásuk minden 

magyarországi migrációs kutatás alapvetésének kell lennie. Ezért a 197 ezres számot kezeljük 

fenntartásokkal, mert egyfelől pontatlan, másfelől pedig nagyon különböző szociológiai 

természetű csoportokat mos össze.    

4.20. táblázat: Külföldiek és gazdaságilag aktív külföldiek száma  

 Gazdaságilag aktív 
külföldiek száma 

Külföldiek száma 

 ezer fő ezer fő 
Németország 3 289 6 694 
Egyesült Királyság 2 293 = 
Olaszország 2 137 4 235 
Spanyolország 1 911 = 
Görögország 489 839 
Csehország 230 432 
Magyarország 62 197 
Szlovákia 15 62 
Lengyelország = 49 

Forrás: OECD 2009 

A hivatalos statisztikák szerint a kínai a legnagyobb, a török pedig a legkisebb diaszpóra a 

vizsgált csoportok közül; előbbi 7083 főt, utóbbi pedig 1751 főt számlál. Eltérő a diaszpórák 

földrajzi koncentráltság is; míg a vietnamiak 92 százaléka, addig az arab országokból érkezők 

60 százaléka él Budapesten.  

4.21. táblázat: Migráns csoportok számossága és Budapesten élők aránya  

 Migráns csoportok számossága Budapesten élők aránya 

 fő % 
Kínai 7083 82,4 
Arab  4226 60,0 
Vietnámi 2137 91,8 
Török 1751 64,0 

Forrás: KSH 2007, Eurostat adatszolgáltatás: Usually Resident Population 
Arab országok: Algéria, Egyiptom, Irak, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, Szaúd2Arábia, Szíria, Tunézia, 
Jemen; budapesti arányuk súlyozott átlag alapján számolva.  
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A 2007=es cégbírósági nyilvántartás szerint összesen 7099 darab vállalkozás köthető 

kínaiakhoz, amiből 3359 még működött. A legkisebb klaszter a török, itt az összes bejegyzett 

1172 vállalkozásból, 2007=ben 461 működött.  

4.22. táblázat: Migráns vállalkozások száma vizsgált csoportok szerint 

 Összes bejegyzett vállalkozás Működő vállalkozások 
 db db 
Kínai 7099 3359 
Muszlim hagyományú országok 1310 877 
Vietnámi = 838 
Török 1172 461 

Forrás: Cégbíróság 2008 
Muszlim országok: Afganisztán, Algéria, Egyiptom, Irak, Irán, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, Szaúd2
Arábia, Szíria, Tunézia, Jemen; budapesti arányuk súlyozott átlag alapján számolva.  
 

Egy diszpóra számossága és térbeli koncentráltsága a migráns vállalkozók számára 

hangsúlyos jelentőséggel bír. Light (1972) védett piac hipotézise szerint (protected market 

hypothesis) a diszpórák kiszolgálása a migráns vállalkozások elsődleges üzleti lehetősége. Ők 

tudják olyan speciális termékekkel ellátni és olyan módon kiszolgálni a migránsokat, ami 

megfelel az igényeiknek. A lakókörnyezet mindennapi szükségletét kielégítő szolgáltatások, 

mint az éttermek és élelmiszerboltok mellett gondolhatunk az olyan gazdasági 

szolgáltatásokra, mint az ingatlanközvetítők, a hazautalások lebonyolítói, az utazási irodák, a 

könyvelők és jogi tanácsadók, amik a migránsok speciális igényeinek kielégítésére jöttek 

létre. A migráns élethelyzet és preferenciák ismerete, a kulturális és nyelvi azonosság teremti 

meg ezen vállalkozások számára a védett piacot, amit Zhou védett enklávé szektornak 

(protected enclave sector) nevez. Értelemszerűen lélekszámát tekintve minél jelentősebb egy 

diaszpóra, annál nagyobb a forgalom volumene, annál több vállalkozót képes eltartani és 

annál inkább specializálódhatnak a gazdasági szolgáltatások. A diszpórák számossága mellett, 

annak térbeli koncentráltsága is fontos tényezője lehet az üzleti lehetőségeknek, a térbeli 

koncentráltság fokozza a diszpóra számosságában rejlő üzleti lehetőségeket. 

Nyugati bevándorló országokhoz viszonyítva a vizsgált diszpórák nem tekinthetőek 

jelentősnek, így a védett piac keveseknek nyújt üzleti lehetőséget. A számosság és főváros 

koncentráltság szerint leginkább a kínaiaknak, legkevésbé a törököknek nyílnak üzleti 

lehetőségek a saját diaszpóra kiszolgálásában. Ennek megfelelően a kínai migráns 

infrastruktúra – sajtó, közösségi helyszínek – is a leginkább kiépült. A vietnami diaszpóra 

nem rendelkezik olyan tipikus közösségi helyszínekkel, mint például éttermek, ezért péládul 

nem ritkán az esküvők utáni fogadást is kínai éttermekben tartják.  
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A nyugat=európai és az Egyesült államokbeli migrációs minták szerint elmondható, hogy a 

nemzetközi migránsok letelepedése valószínűbb a nagyobb piacot és több lehetőséget jelentő 

nagyvárosokban. Ezt követően, miután megvetették a lábukat és telítették a lokális gazdasági 

niche=t, újabb piacok meghódításának céljából „kiáramlanak” vidékre. Ezekkel a mintákkal 

szemben a magyarországi kelet=ázsiai vállalkozók vidéki kiáramlása elmaradt. A kilencvenes 

évek konjunkturális időszakának végével – amit a fogyasztási szokások megváltozása, a piac 

telítődése és az olcsó bevásárlóközpontok megjelenés idézett elő – számos vállalkozó hagyta 

el az országot. Ők vagy a jobb lehetőséget jelentő környező országokban folytatták 

tevékenységüket vagy hazatértek szülőföldjükre. A török és az arab országokból érkezők 

között azonban jelentős számban találunk olyanokat, akik a fővároson kívül élnek. 

Elképzelhető, hogy ez visszavezethető migrációs és szociodemográfiai jellemzőkre, de a 

pontos okok meghatározása további vizsgálatot igényelne.  

A főváros nemcsak nagyobb piacot vagy szállítás és raktározás szempontjából fejlettebb 

infrastruktúrát jelent, hanem a közösségi élet színhelyei és eseményei is Budapesten vannak. 

Migráns vállalkozókkal készített interjúk tapasztalatai alapján elmondható, hogy a közösség 

nem egyszerűen emberi szükségletek kielégítése szempontjából fontos, hanem a mindennapi 

élet és a hatékony üzleti tevékenység feltételei is ebben teremtődnek meg. Egy vietnami 

üzletember szavait összefoglalva: „A piaci terek megszűnése nem csak a „munkahely” 

megszűnését jelenti. A piac egy olyan élettér a vietnami vállalkozók számára, ahol nem 

feltétlenül érzik, hogy egy idegen országban élnek és dolgoznak, hiszen számos honfitársuk 

veszi őket körül, információ és szívességek cserének gazdát, és az üzletek mellett barátságok is 

köttetnek. A piac nem csak egy „munkahely”, hanem egy életforma is. Van, aki szívesen 

túllépne rajta, de sokan vannak, akinek ez jelenti a biztonságot Magyarországon.”36  

A kínai, vietnami és török vállalkozások között, különösen az első két csoport esetében, 

túlnyomó többségben vannak a közép=magyarországi illetőséggel bejegyzett vállalkozások. A 

vállalkozás bejegyzett székhelyének, a tényleges gazdasági működésnek és az életvitelszerű 

lakóhelynek elviekben nem kell egybeesnie – a migráns vállalkozások esetében azonban nincs 

okunk feltételezni, hogy ez ne így lenne.  

  

                                                           
36 Forrás: MKIK=GVI: „A Távol=Keletről Magyarországra érkező állampolgárok munkavégzésének fő 
jellegzetességei, típusai”, 2008 – migráns interjú 
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4.23. táblázat: A vizsgált csoportok vállalkozásainak száma és közép2magyarországi aránya  

 Elemszám Közép=Magyarországon bejegyzett vállalkozások 
 db % 
Kínai  3359 94,9 
Török 877 97,1 
Muszlim hagyományú  838 85,3 
Vietnámi 461 78,5 

Forrás: Cégbíróság 2008 

Mindez nem azt jelenti, hogy a kelet=ázsiai kereskedők ne lettek volna jelen a vidéki piacokon 

is. Sík Endre (1997) felmérése szerint a kilencvenes években a tízezernél nagyobb lélekszámú 

magyar városok piacain a kereskedők 47 százaléka volt kínai.  Kvalitatív vizsgálatok azonban 

arra utalnak, hogy ez nem járt életvitelszerű tartózkodással, stabil hídfőállások kiépítésével, 

inkább egy napi ingázást jelentő családi alapú munkamegosztást láthattunk: „Hajnalban 

[többen] elmennek a vidéki vásárra, estére visszajönnek. Nem éri meg vidékre költözni, kis 

piac, kis haszon és a társaság is itt van.”37 Tipikus stratégia, hogy családtagok munkaerejére 

támaszkodva, a beszerzett árut, a lehető legtöbb helyen kell egyidőben értékesíteni: „A 

feleségem a Józsefvárosin lévő pavilont vitte, ahol a raktárunk is volt, én pedig vittem az árut 

a vidéki piacra standról eladni.” 38.  

A vizsgált migráns klaszterek vállalkozásai tehát különböző mértékben ugyan, de Közép=

Magyarországon összpontosulnak. Ebből azonban következik=e az, hogy Budapesten belül 

valamiféle gazdasági értelemben üdvözülendő szegregációról beszélhetünk?  

A hivatalos statisztikák39 szerint a vietnami és kínai diaszpóra kerületi eloszlása a leginkább 

koncentrált; előbbi 0,55=ös, utóbbi pedig 0,51=es Gini indexszel jellemezhető. Természetesen 

a teljes lakosság sem egyenletesen oszlik meg a kerületek között, itt 0,23=as érték mutatja az 

egyenlőtlenség mértékét. A regiszterben fellehető kínaiak és vietnamiak legnagyobb számban 

a X. kerületben laknak; előbbiek aránya 22 százalék, utóbbiaké pedig 16 százalék. Mindez 

azért sem meglepő, hiszen pont Kőbánya egyes részein, szinte egyedüliként érezhető a 

migránsok jelenléte, és itt tapasztalható az is, hogy a migránsok birtokba vettek és saját 

képükre formálnak városrészeket. A nyugati bevándorló országokkal ellentétben itt sem a 

                                                           
37 Forrás: MKIK=GVI: „A Távol=Keletről Magyarországra érkező állampolgárok munkavégzésének fő 
jellegzetességei, típusai”, 2008 – migráns interjú 
38

 Forrás: MKIK=GVI: „A Távol=Keletről Magyarországra érkező állampolgárok munkavégzésének fő 
jellegzetességei, típusai”, 2008 – migráns interjú 
39 Forrás: KEK KH 2011 Az adatok nem tartalmazzák a teljes migráns populációkat, csak a magyar 
állampolgárokat, a letelepedési engedéllyel rendelkezőket, illetve a menekülteket, oltalmazottakat, tehát azon 
személyeket, akik lakcímkártyával rendelkeznek.  
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lakóhelyeik, városnegyedeiken, inkább a piacok és hozzájuk kapcsolódó infrastruktúrában 

válik látványossá a migráns jelenlét.   

4.24. táblázat: A vizsgált csoportok budapesti koncentrációja 

 Elemszám Gini index 
 db pont 
Teljes lakosság 169612840 0,23 
Kínai  4561 0,51 
Török 2038 0,55 
Muszlim hagyományú országok 540 0,34 
Vietnámi 2019 0,34 

Forrás: KEK KH 2011 
Megjegyzés: A Gini index a Lorenz görbe és a négyzet átlója által bezárt terület nagyságát méri. Az index 
koncentráció relatív nagyságát mutatja: minden megfigyelési egység részarányának az összes többiétől való 
átlagos eltérését viszonyítja az átlaghoz. Az index 0 és 1 között vehet fel értékeket: nullát akkor, ha teljesen 
egyenletes az eloszlás, egyet pedig akkor, ha a vizsgált ismérv egy területi egységen összpontosul. 
 

Az alábbi térképek szemléltetik a vizsgált csoportok térbeli koncentrációját. 

4.25.ábra: A vizsgált csoportok budapesti koncentrációja vizuális formában 

  

  
Forrás: KEK KH 2011 
Megjegyzés: Muszlim hagyományú országok, Kína, Vietnam, Törökország (Balról jobbra, fentről lefelé) 
 
Összefoglalva elmondható, hogy a diszpórák számossága alacsony, térbeli koncentrálódása 

nem jelentős, így a védett szektor, a migráns vásárlóerő csak korlátozott mértékben „olajozza” 

a migráns vállalkozásokat. Ezért a budapesti klasztereket nem azonosíthatjuk sem a Portes=

féle enklávé gazdaságokkal, sem a szegregálódott városrészek gazdaságával (ethnic 

neighborhoods economy). E tekintetben leginkább talán a Bonacich=féle közvetítő 

kisebbségekhez hasonlatosak, amelyeknek egyik jellegzetessége a térbeli szétszóródottság. 

                                                           
40

 Forrás: http://www.tegyesz.hu/REGI/pdf_hefop/Budapest_tarsadalmi_gazdasagi_jellemzoi.pdf (acc. 

2013.01.04.) 
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4.4. A gazdasági niche 
 

Az alacsony lélekszám és a térbeli koncentráltság hiánya miatt a migráns vásárlóerő alacsony, 

ezért elsősorban a többségi társadalom kiszolgálása teremti meg az üzleti lehetőséget a 

migráns vállalkozók számára. Kezdetekben, a rendszerváltozást követően a migráns 

vállalkozók egy olyan gazdasági környezetre találtak, ahol a többségi társadalom által 

működtetett kiskereskedelem elégtelenül működött, részben a fejletlen import, részben pedig 

az elavult szemlélet miatt (Nyíri 1999). A vállalkozó migránsok felismerték, hogy a befogadó 

gazdaság bizonyos szegmenseiben áruhiány jellemző, így a piaci rést kihasználva „robbantak 

be” olcsó termékeikkel. Ezek a termékek eleinte az úgynevezett lengyel vagy KGST=piacokon 

jelentek meg, majd nem sokkal később létrehozták a sajátjaikat (Józsefvárosi, Fáy utcai, 

Kőbányai). A kilencvenes évek piacainak sajátossága volt, hogy nem a kiskereskedelem, 

hanem a nemzetközi nagykereskedelem jelentette a fő profilt. Egy korábbi írásomban a kelet=

ázsiaiak kapcsán ezt a következőképpen fogalmaztam meg: „A budapesti és vidéki piacokon 

gyakran látott, rosszul öltözött, télen2nyáron pult mögül zoknit áruló kelet2ázsiai kiskereskedő 

nem feltétlenül vegetál. Nem ritka, hogy gazdasági tevékenysége inkább nagykereskedelem: 

beszállítója magyar üzleteknek, akár üzletláncoknak, de az is előfordulhat, hogy széles körű 

nemzetközi ügyfélköre van – román, ukrán, lengyel, szlovák viszonteladóknak adja el 

termékeit.” (Várhalmi 2010b:173). Elsősorban a kínai jelenlétnek köszönhetően ezek a 

budapesti piacok igazi kelet=európai elosztóközpontokká váltak.  

Idővel, a nemzetközi és hazai piacok beszűkülésével, a piacok jelentősége radikálisan 

lecsökkent. Ez megmutatkozik a piaci árusítók kicserélődésében is: a kínai árusok száma 

láthatóan csökkent, és a vietnami dominancia mellett érezhetővé vált az arab és a török 

jelenlét (Csányi, Szeitl 2009). A megfigyelésekkel összhangban vannak a cégbírósági adatok 

is. Míg a működő kínai cégek 7 százalékának, addig a működő vietnami cégek 25 

százalékának piaci kiskereskedelem a fő tevékenységi köre. A dinamizmusról a működő, és 

az összes alapított vállalkozás aránya tudósíthat. Míg a kínaiak esetében az összes alapított 

kiskereskedelmi vállalkozás 76 százaléka működik, addig ugyanez az arány a vietnamiaknál 

92 százalék.  
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4.26.táblázat: A piaci kiskereskedelmi főtevékenység kínai és vietnami vállalkozásokban 

     Összes 
alapított 

Összes 
működő 

Összes működő 
/Összes alapított 

  n n % 

Kínai 
Fő tevékenység szerint 322 243 75,5 
Tevékenység szerint 4486 2671 59,5 

Vietnámi 
Fő tevékenység szerint 242 222 91,7 
Tevékenység szerint 985 753 76,4 

Forrás: Cégbíróság 2008 

Az angolszász tapasztalatok szerint a migráns vállalkozások, meghatározott körülmények 

fennállása esetében képesek speciális gazdasági niche=ek elfoglalására vagy akár 

létrehozására. Empirikus tapasztalatok alapján négy típust érdemes megkülönböztetni 

(Aldrich=Waldinger 1990): elégtelenül kiszolgált piacok (underserved or abandoned 

markets), munka=intenzív piacok (economies of scale are low), változó keresletű piacok 

(unstable or uncertain demand) és az egzotikus termékek piacai (markets for exotic goods). 

Utóbbi igényli a legkevesebb magyarázatot, itt a migránsok a származási országbeli 

kapcsolataik miatt, illetve a hozzáférés, az ár, a minőség tekintetében versenyelőnyben 

vannak. Magyarországi esetben gondolhatunk a perzsa szőnyegekre, vagy az elsősorban 

mongolok által közvetített kasmírra. Tipikusan változó keresletű piacnak számít a ruha= és 

textilpiac, ahol a kereslet felosztható egy stabil és egy változó szegmensre. Általánosságokban 

elmondható, hogy a változó keresletű szegmens kielégítésére  a nagy kereskedelmi láncok 

nem képesek, itt teremhet érvényesülési lehetőség a decentralizáltan és rugalmasan működő 

migráns vállalkozók számára (Piore 1980). A tőke=, és technológia=igényes piacokra a 

migráns vállalkozók, elsősorban a magas belépési „költségek” miatt, nem tudnak „betörni”, 

ellenben a munka=intenzív szektorokban, a hazatérés eszménye és a relatív elégedettség 

eredményezte munka=orientált életforma miatt a klasszikus tőkékkel való ellátottságukat 

pótolni tudják. Gondolhatunk a migráns tulajdonban lévő büfé=éttermekre, amik szinte egész 

éjszaka nyitva tartanak, ellátva az éjszaka dolgozó mentősök és rendőrök mellett a 

szórakozóhelyekről kiáramló fiatalokat. Elégtelenül működő szegmensnek számítanak az 

olyan területek is, ahol áruhiány tapasztalható és a migráns vállalkozóknak az anyaországok 

gazdasági és foglalkoztatási sajátosságai miatt még a magas szállítási költségekkel együtt is 

érdemes megjelenni.  

A vizsgált migráns vállalkozások, különösen  a kínaiak és a vietnamiak erősen 

koncentrálódnak egy=egy gazdasági tevékenység köré. Emlékezzünk, hogy amíg az enklávé 

megközelítések széles termelői tevékenységgel (productive sector) is bíró, már=már önellátást 
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vizionáló egység képét igyekeznek megfesteni, addig a niche elméletek középpontjában a 

láncmigrációból és migráns sikerstratégiákból fakadó gazdasági specializáció áll.  

A működő vállalkozások számának gazdasági tevékenység szerinti koncentráltsága a kínai 

esetben a legmagasabb, a muszlim hagyományú országokból érkezők körében a 

legalacsonyabb. Előbbi 0,64=es, utóbbi pedig 0,59=es gini értékkel jellemezhető. 

Természetesen az összes vállalkozás sem egyenletesen oszlik meg az egyes gazdasági ágak 

között. A koncentráltság mértéke 0,47=as értékkel jellemezhető, amire úgy tekinthetünk, mint 

referenciaértékre41.  

4.27.táblázat: Migráns vállalkozások gazdasági ág szerinti koncentráltsága 

 Gini index 

Kínai  0,74 
Vietnámi 0,72 
Török 0,64 
Muszlim hagyományú országok 0,59 
Összes működő  0,47 

Forrás: Cégbíróság 2008 
Bázis: Működő vállalkozások (N(összes): 936044, N(török): 366, N(kínai): 2456, N(vietnami): 588, N(muszlim): 
749) 
Megjegyzés: A Gini index a Lorenz görbe és a négyzet átlója által bezárt terület nagyságát méri. Az index a 
koncentráció relatív nagyságát mutatja: minden megfigyelési egység részarányának az összes többiétől való 
átlagos eltérését viszonyítja az átlaghoz. Az index 0 és 1 között vehet fel értékeket: nullát akkor, ha teljesen 
egyenletes az eloszlás, egyet pedig akkor, ha a vizsgált ismérv egy területi egységen összpontosul. 
 
Általánosságban elmondható, hogy a migráns vállalkozói csoportok jellemzően nem termelői 

tevékenységet folytatnak Magyarországon: a feldolgozóipar, építőipar és mezőgazdaság terén 

minden vizsgált klaszterben 4 százaléknál kisebb aránnyal bírnak. Ez azért is kiemelendő, 

mert a nagy nyugati bevándorló országokban nagyobb arányban vállalkoznak termelői 

gazdasági ágakban a migránsok.  

A többségi és a migráns gazdasági struktúra jelentősen eltér az egyéb gazdasági 

szolgáltatások tevékenységében is. Míg az összes vállalkozás 37 százaléka szolgáltató, addig 

a muszlim hagyományú országból érkezők klaszterében 30 százalékos, a kínai klaszterben 

pedig csupán 5 százalékos ez az arány. Nincs információnk arról, hogy a migráns szolgáltatók 

a többségi vagy a migráns társadalmat szolgálják ki. A diaszpórák számosságából ítélve 

feltételezhető, hogy célcsoportjuk inkább az utóbbi.  

                                                           
41

 Itt a piaci koncentráltságot kifejező Gini mutatók a vállalkozások számán alapulnak. A gazdaságkutatásban 
nem szokásos a gazdasági struktúrát a vállalkozások száma alapján leírni, jellemzőbb, hogy a foglalkoztatott 
munkaerő vagy a megtermelt GDP képzi a számítások alapját. A cégbírósági adatok alapján azonban ilyen 
jellegű számításokat nem tudtam elvégezni.  
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A vendéglátás hangsúlyos a török, muszlim, és kínai klaszterekben, arányuk 8 és 11 százalék 

között változik. Érthető, hiszen a speciális konyhakultúrában való szolgáltatás terén a 

migránsoknak nincsenek magyar konkurenseik. Ezért is meglepő, hogy a vietnami klaszterben 

mindössze 2 százalékos vendéglátói aránnyal találkozunk.  

4.28. táblázat: Működő vállalkozások aránya gazdasági ágak szerint 

Fő tevékenység Összes 
működő 

Török Kínai Vietnami 
Muszlim 

hagyományú 
országok 

 % % % % % 
Egyéb gazdasági 
szolgáltatás 

36,0 16,4 5,2 5,3 29,9 

Kereskedelem 20,7 54,5 83,0 89,3 42,5 
Építőipar 10,0 3,5 0,8 0,5 3,5 
Feldolgozóipar 7,2 6,8 1,1 1,5 2,9 
Pénzügyi tevékenység 6,0 0,8 0,1 0,2 2,4 
Vendéglátás 4,9 10,4 8,1 2,0 11,3 
Logisztika 4,7 5,7 1,2 0,5 2,4 
Oktatás  3,7 1,1 0,0 0,2 0,8 
Mezőgazdaság 3,5 0,5 0,1 0,0 0,4 
Egészségügy 3,3 0,3 0,4 0,5 3,9 

Forrás: Cégbíróság 2008 
Bázis: Működő vállalkozások (N(összes): 936044, N(török): 366, N(kínai): 2456, N(vietnami): 588, N(muszlim): 
749) 
 
A klaszterekre sokkal inkább jellemző, hogy kereskedelemmel foglalkoznak: a vietnami 

klaszterben a legmagasabb, a muszlim hagyományú országok vállalkozói körében pedig a 

legalacsonyabb a kereskedelmi vállalkozások aránya – előbbiben 89 százalékos, utóbbiban 43 

százalékos a kereskedelmi tevékenység valószínűsége. A kereskedelmi tevékenység 

dominanciája önmagában nem meglepő, hiszen az önfoglalkoztatók általában magas arányban 

érintettek ebben a szektorban, sokkal inkább annak mértéke igényel magyarázatot. 

Nemzetközi összehasonlításban ugyanis mind a négy csoport kereskedelmi érdekeltsége 

kirívó. Az Eurostat Labour Force Survey 2008=as, 21 európai országra vonatkozó összesített 

eredményei alapján az mondható el, hogy az önfoglalkoztatók közel 19 százaléka folytat 

valamilyen kereskedelmi tevékenységet. Emellett közel 18 százalékkal az építőipar, és közel 

12 százalékkal a vendéglátás szerepel a második és harmadik helyen (OECD 2010). Az 

Egyesült Államokban is hasonló a kereskedelemben érdekeltek aránya: 17 százalék a 

kiskereskedelemben, 8 százalék pedig a nagykereskedelemben folytat vállalkozó 

tevékenységet.  

Különböző mértékben ugyan, de mindegyik vizsgált klaszter esetétben a textil, illetve a 

ruházat és lábbeli termékek dominálnak a nagykereskedelmi tevékenységben. A 

nagykereskedelemben való részvétel – mind a textil, mind a ruházat, valamint a cipők 
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esetében is – a kínai vállalkozások körében a leginkább (85% és 89 %), és a törökök esetében 

pedig a legkevésbé (62%) általános.  Összefüggésben Kína gyártási kapacitásával, 

általánosságban elmondható, hogy a vizsgált klaszterek között a kínai vállalkozások 

nagykereskedelmi termékportfóliója a legszélesebb. Esetükben az elektronikus háztartási 

cikkek (31%), bútor, háztartási áru, fémáru (23%), porcelán, üvegáru, tisztítószer (21%), és az 

információtechnológiai, híradástechnikai (20%) termékek nagykereskedelme mondható még 

jelentősnek. Apróbb különbségnek tekinthető, hogy a török klaszter esetében az illatszer 

nagykereskedelem súlya kisebb, illetve a mezőgazdasági nyersanyag és az élőállat 

nagykereskedelme viszont nagyobb, mint a kínai és a vietnami vállalkozások körében. 

A kiskereskedelmi tevékenység szerint a kínai és a vietnami klaszterek inkább hasonlítanak 

egymáshoz, mint a török vállalkozásokhoz. Többek között a kelet=ázsiai vállalkozásokat 

inkább jellemzi a villamos háztartási készülékek (30% és 31%), az élelmiszer jellegű bolti 

vegyes (63% és 72%), a nem szakosodott bolti vegyes (90%), a piaci (39% és 52%) és az 

illatszer (37% és 62%) kiskereskedelem. Általánosságban elmondható, hogy a vietnami 

vállalkozások jellemezhetőek a legszélesebb körű kiskereskedelmi tevékenységgel.  Az 

élelmiszer, ital, dohányáru (59%), az illatszer (62%) és a piaci (52%) kiskereskedelem itt bír a 

legnagyobb súllyal. A török klaszterek kiskereskedelmi tevékenysége szűkebb palettán 

mozog, mint a kínai és vietnami klasztereké. Itt a vállalkozások kiskereskedelmi 

tevékenységségét leginkább az információs, híradástechnikai termékek (11% és 4%) a bútor, 

világítási eszköz, háztartási cikkek (21% és 11%) és a takaró, szőnyeg, fal=, és padlóburkoló 

(14% és 8%) termékek jellemzik. 
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4.29. táblázat: Vizsgált vállalkozások kis2, és nagykereskedelmi profilja 

Kiskereskedelemi tevékenység Nagykereskedelemi tevékenység 

  

  

  

  

Forrás: Cégbíróság 2008 
Megjegyzés: A fenti ábrák a tevékenység szerint jelenítik meg a kis és nagykereskedelmi profilokat. Az 
értelmezésben fontos, hogy egy vállalkozáshoz több tevékenység is tartozhat. 
 
A magyarországi migráns gazdasági klaszterek abban az értelemben tekinthetőek 

különlegesnek, hogy a kereskedelmi tevékenység dominálja őket. A kereskedelmi 

tevékenység kifizetődő, mert például a török, a vietnami és a kínai esetben az 

anyaországokban olcsóbb a munkaerő, kevésbé szabályozott a jogi környezet, így az ott 

gyártott termékek még a szállítási költségekkel együtt is olcsóbbnak számítanak. Továbbá 

Magyarországon bizonyos tradicionális termékek gyártási feltételei nem adottak, 

Villamos háztartási 
készülék 

Élelmiszer jellegő bolti 
vegyes 

Élelmiszer�, ital�, 
dohányáru

Használtcikk bolti

Nem szakosodott bolti 
vegyes 

Piaci kiskereskedelem

Textil

Ruházat 

Takaró, szınyeg, fal�, 
padlóburkoló

Lábbeli�, bıráru

Illatszer

Óra�, ékszer

Bútor, világítási 
eszköz, háztartási cikk 

Vasáru�, festék�, üveg

Kulturális, szabadidıs 
cikk bolti

Kínai válllakozások

��������

Mezıgazdasági 
nyersanyag, élıállat 

Élelmiszer, ital, 
dohányáru 

Élelmiszer, ital, 
dohányáru (ügynöki) 

Textil, ruházat, lábbeli, 
bıráru (ügynöki) 

Textil

Ruházat, lábbeli 

Elektronikus háztartási 
cikk 

Porcelán�, üvegáru�, 
tisztítószer

Illatszer 

Bútor, szınyeg, 
világító berendezés 

Óra�, ékszer

Bútor, háztartási áru, 
fémáru (ügynöki) 

Egyéb gép, berendezés, 
tartozék 

Információtechnológiai  
termék

Kínai válllakozások

��������

Villamos háztartási 
készülék 

Élelmiszer jellegő bolti 
vegyes 

Élelmiszer�, ital�, 
dohányáru

Használtcikk bolti

Nem szakosodott bolti 
vegyes 

Piaci kiskereskedelem

Textil

Ruházat 

Takaró, szınyeg, fal�, 
padlóburkoló

Lábbeli�, bıráru

Illatszer

Óra�, ékszer

Bútor, világítási 
eszköz, háztartási cikk 

Vasáru�, festék�, üveg

Kulturális, szabadidıs 
cikk bolti

Vietnami válllakozások

�������

Mezıgazdasági 
nyersanyag, élıállat 

Élelmiszer, ital, 
dohányáru 

Élelmiszer, ital, 
dohányáru (ügynöki) 

Textil, ruházat, lábbeli, 
bıráru (ügynöki) 

Textil

Ruházat, lábbeli 

Elektronikus háztartási 
cikk 

Porcelán�, üvegáru�, 
tisztítószer

Illatszer 

Bútor, szınyeg, 
világító berendezés 

Óra�, ékszer

Bútor, háztartási áru, 
fémáru (ügynöki) 

Egyéb gép, berendezés, 
tartozék 

Információtechnológiai  
termék

Vietnami válllakozások

�������

Villamos háztartási 
készülék 

Élelmiszer jellegő bolti 
vegyes 

Élelmiszer�, ital�, 
dohányáru

Használtcikk bolti

Nem szakosodott bolti 
vegyes 

Piaci kiskereskedelem

Textil

Ruházat 

Takaró, szınyeg, fal�, 
padlóburkoló

Lábbeli�, bıráru

Illatszer

Óra�, ékszer

Bútor, világítási 
eszköz, háztartási cikk 

Vasáru�, festék�, üveg

Kulturális, szabadidıs 
cikk bolti

Török válllakozások

����	
�

Mezıgazdasági 
nyersanyag, élıállat 

Élelmiszer, ital, 
dohányáru 

Élelmiszer, ital, 
dohányáru (ügynöki) 

Textil, ruházat, lábbeli, 
bıráru (ügynöki) 

Textil

Ruházat, lábbeli 

Elektronikus háztartási 
cikk 

Porcelán�, üvegáru�, 
tisztítószer

Illatszer 

Bútor, szınyeg, 
világító berendezés 

Óra�, ékszer

Bútor, háztartási áru, 
fémáru (ügynöki) 

Egyéb gép, berendezés, 
tartozék 

Információtechnológiai  
termék

Török válllakozások

����	
�
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gondolhatunk itt például a kasmírra, vagy más speciális elkészítésű textíliákra és 

élelmiszerekre.  

A külkereskedelmen alapuló klaszterek sikerét a transznacionális gazdasági kapcsolatok 

határozzák meg. Migráns vállalkozókkal készült interjúk során gyakran hangzottak el 

gondolatok a határon átívelő gazdasági kapcsolatokra vonatkozóan.  

„Társulásunk elején nem volt könnyű a helyzet, hiszen áruforrást kellett szereznünk 

Kínában. Megbízható gyártó kellett, aki rendesen és időre dolgozik. Emiatt én vagy a 

társam rendszeresen hazarepültünk Kínába. Tárgyaltunk a gyártókkal, ellenőriztük a 

minőséget, 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 ellenőrizzük a 

minőséget.” 

„Az otthoni, vietnami partnereim két részre oszthatóak. Egyrészt vannak a 

kisvállalkozók, akiktől akkor érdemes vásárolni, ha kis mennyiség kell. Ők az olcsóbbak. 

Nagy mennyiség esetén − főleg »garantált minőség mellett« − csak a nagy cégek 

jöhetnek szóba. […] Van egy2két ismerősöm, akik a tőkét otthon fektetik be 

gyártókapacitásokba, főleg 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 tőlük. Közvetlen hatással van ránk nézve, hogy időre teljesítenek2e, milyen a 

minőség, az ár, a szállítás, stb. Ha késnek, vagy nem felelnek meg, akkor nekem jelent 

veszteséget és kimaradást, ami akár a vevők elvesztésével is járhat.”42  

A transznacionális gazdasági kapcsolat egyesek számára adott – hiszen a rokonság otthoni 

része ipari termeléssel foglalkozik – mások öröklik és kapják, valamint fáradságos munkával 

ki is alakítható. Ilyenkor, a kezdetekben, az importőrök gyakran utaznak a származási 

országukba, felkeresik a partnert, megállapodnak vele, felügyelik a gyártási folyamatot, 

ellenőrzik a minőséget, ha szükséges, újragyártatják a szériát, és az árut egészen a hajóig 

követik. Idővel, a bizalmi kapcsolat megszületése után már könnyebb a helyzet, gyakran csak 

telefonon tárgyalják meg a tranzakciót.  

                                                           
42 Forrás: MKIK=GVI: „A Távol=Keletről Magyarországra érkező állampolgárok munkavégzésének fő 
jellegzetességei, típusai”, 2008 – migráns interjú 
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A klaszterek sikerességét az határozza meg tehát, hogy milyen hátországgal rendelkeznek, 

illetve annak gazdasági és foglalkoztatási sajátosságait milyen mértékben tudják kihasználni 

magyarországi kereskedelmi tevékenységükben. A transznacionális üzleti tevékenységet itt 

négy indikátor segítségével tudom jellemezni: kapcsolattartás üzletfelekkel a származási 

országban, üzleti célú „hazautazás”, beszerzés a származási országból és munkaerő rekrutáció 

a származási országban. Az anyaországból való áruimport a kínai és török vállalkozókra 

jellemző leginkább, az üzleti célú „hazautazás” leginkább a törökökre jellemző. Látható, hogy 

a vietnami vállalkozók körében a legalacsonyabbak az indikátorok, azaz a vietnami kolónia 

használja legkevésbé a határon átívelő kapcsolatait az üzleti életben.   

4.30. táblázat: Transznacionális gazdasági kapcsolatok aránya a vizsgált csoportokban 

    
n 

Kapcsolattartás 
üzletfelekkel a 

származási 
országban43 

Utolsó 
„hazautazás” 

célja üzleti 

Beszerzés a 
származási 
országból 

Munkaerő 
rekrutálása 
származási 
országban 

  % % % % 

Kínai 96 44,9 35,4 29,6 33,4 
Vietnámi 140 16,9 17,7 7,7 19,1 
Török 80 39,8 56,6 24,4 31,4 
Arab  44 38,8 43,8 6,3 29,1 
Forrás: MTA2ICCR 2009 
Bázis: Vállalkozó 
 
Kvalitatív tapasztalatok azt sugallják, hogy a kínai és vietnami diaszpóra között sajátos üzleti 

szimbiózis alakult ki. Kína gyártási kapacitása, olcsó munkaereje és a piacgazdaság 

térhódítása egy olyan üzleti környezetet teremtett, amire támaszkodva létrejöhetett egy sikeres 

kínai diaszpóra. Ebből a sikerből sajátos módon a vietnami diaszpórának is jutott: a vietnami 

kereskedelmi vállalkozások elsősorban a kínai importon alapszanak.  

„Általában elég gyakori a kapcsolat kínai és vietnami árusok között. Sokan a kínaiaktól 

szerzik be az árut, vagy velük csináltatják meg. Főleg 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 tőlem is vásárolnak esernyőt. A vietnamiak 

                                                           
43 A kérdőívben található pontos kérdés: Kikkel tartja a kapcsolatot származási országában? –  Üzletfelekkel, 
üzlettársakkal 
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általában őszinték és megbízhatóak. Hasonló a kultúra, könnyen lehet kommunikálni és 

együttműködni.” 

„A vietnami, mongol ügyfelekkel piacon ismerkedtem meg, minden héten jönnek, és 

akkor így ismerkedtünk meg. Nem ritkán barát ajánlásával mutatkoznak be.”44 

A jelenséggel kapcsolatosan egy korábbi írásomban a következő hipotézist fogalmaztam meg: 

„Kína gazdasági fellendülésének következtében a kínai vállalkozók számára újabb kapuk, 

kedvezőbb lehetőségek váltak elérhetővé, így várhatóan – ennek jelei már jól látszanak – 

átáramlanak egy jövedelmezőbb gazdasági niche=be. A kínai vállalkozók korábbi pozícióját 

pedig részben elfoglalják a vietnami vállalkozók.” (Várhalmi 2010b:186=187). A hipotézissel 

egybecseng, hogy a kínai vállalkozásokra inkább jellemző, hogy nagykereskedelmi profillal 

bírnak, mint a vietnamiakra: előbbiek 83 százaléka, utóbbiak 59 százaléka jegyez valamilyen 

nagykereskedelmi tevékenységet. A kiskereskedelem, mint fő tevékenység a vietnami klaszter 

esetében a leginkább, a török klaszterben pedig legkevésbé hangsúlyos – előbbiben 75 

százalékos, utóbbiban pedig 29 százalékos.  

4.31. táblázat: Kiskereskedelmi vállalkozások aránya a vizsgált csoportokban 

 % 

Vietnami 75,2 
Muszlim hagyományú országok 51,3 
Kínai 42,8 
Török 28,9 

Forrás: Cégbíróság 2008 
Bázis: Kereskedelmi vállalkozások (N(török): 201, N(kínai): 2126, N(vietnami): 568, N(muszlim): 314) 
 

A migráns vállalkozóknak, elsősorban a kínaiaknak, a piacok jelentették a belépési 

lehetőséget az ország gazdaságába. A piacok jövedelmezősége nem a kiskereskedelemből, 

hanem a nemzetközi, régiós nagykereskedelemből fakadt. Idővel, a nemzetközi és hazai 

piacok beszűkülésével a piacok üzleti jelentősége radikálisan csökkent, ami a piacos 

vállalkozói csoportok kicserélődését vonta maga után: csökkent a kínaiak, nőtt a vietnamiak, a 

törökök és az arabok jelenléte.  

A vizsgált migráns vállalkozások, különösen a kínaiak és a vietnamiak erősen 

koncentrálódnak egy=egy gazdasági tevékenység köré. Jellemzően nem termelői 

tevékenységet folytatnak Magyarországon, hanem a kereskedelemben érdekeltek. A 

kereskedelmi koncentráció mértéke nyugati összehasonlításban kirívó. Különböző mértékben 
                                                           
44 Forrás: MKIK=GVI: „A Távol=Keletről Magyarországra érkező állampolgárok munkavégzésének fő 
jellegzetességei, típusai”, 2008 – migráns interjú 
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ugyan, de mindegyik vizsgált klaszter esetében a textil, illetve a ruházat és lábbeli termékek 

dominálnak a nagykereskedelmi tevékenységben. A kereskedelmi tevékenység természetesen 

a határokon átívelő kapcsolatokon alapszik, mivel minél közelebb áll egy kereskedő a 

gyártóhoz, annál nagyobbak az üzleti lehetőségei. Ezért a migráns vállalkozók hierarchiájának 

legfőbb szervezőeleme az üzleti jellegű transznacionális kapcsolatok. Ehhez kapcsolódik a 

kínai és vietnami klaszterek közötti üzleti kapcsolat: a vietnamiak, hátországuk sajátosságai 

miatt kevésbé rendelkeznek határokon átívelő üzleti kapcsolatokkal, Magyarországon 

jellemzően kínai importőröktől szerzik be árujukat.   
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4.5. A transznacionális vállalkozók 
 

A transznacionális kapcsolatokat középpontba helyező kutatások leggyakrabban 

esettanulmányokon keresztül mutatják be a migráns vállalkozások jellemzőit. Ezek számos 

kutatói kérdésre nyújtanak izgalmas választ. Például bizonyítják a transznacionális gazdasági 

tevékenység színességét, megérthetjük, hogy a határokon átívelő kapcsolatok hogyan válnak a 

gazdasági sikeresség motorjává, illetve megismerhetjük mindennapi működésük 

jellegzetességeit. Az ilyen esettanulmányokban kétségtelen érdemeik mellett látni kell a 

hiányosságokat is. Például  óhatatlanul azt a benyomást keltik, hogy a migráns vállalkozók 

egyben transznacionális vállalkozók, miközben a határokon átívelő kapcsolatokra épített 

gazdasági működés a szereplők csak egy részére jellemző. A migráns vállalkozók egy jelentős 

részének működése inkább függ a diszpórabeli viszonyoktól és az elsődleges gazdaság 

helyzetétől, mint a származási országgal összekötő kapcsolatoktól. A határokon átívelő 

kapcsolatokkal nem rendelkező diszpóra vállalkozók persze függnek a transznacionális 

vállalkozóktól, ők azonban csak szereplői, nem katalizátorai a transznacionális térnek. A 

kvalitatív esettanulmányokon keresztül keveset tudhatunk meg a vállalkozói csoportok 

nagyságáról, különbségeiről, illetve arról, hogy az egyes csoportok jellegzetességei hogyan 

függenek össze más migrációs jellemzőkkel és célokkal.  

Portes és szerzőtársai (2002) egy elemzésükben amellett érvelnek, hogy a migráns 

vállalkozások között az a lényegi különbség, hogy rendelkeznek=e transznacionális 

kapcsolatokkal. A transznacionális vállalkozók, „…azok a vállalkozók, akik üzleti 

tevékenysége gyakori külföldi utazásokat igényel, és akik sikeressége egy másik országban, 

elsősorban a származási országban lévő kapcsolatoktól, partnerektől függ” (Portes, Haller, 

Guarnizo,  2002: 287). Ők tehát a diaszpórák „kemény magjai”, ők teremtik meg a siker 

alapjait. A CIEP (Comparative Immigrant Entrepreneurship Project) kutatás keretében, négy 

városban, öt kerületben, három migránscsoport alkotta alapsokaságon egy 1202 fős, súlyozott 

mintán megállapították, hogy a transznacionális vállalkozók nem az újonnan érkező 

migránsok közül kerülnek ki, hanem az állampolgárság és tartózkodás ideje szerint inkább 

beszélhetünk egy gyökeret eresztett csoportról. A tipikus transznacionális vállalkozó magasan 

iskolázott, és származási országában már vállalkozói tapasztalatot szerzett. Elmondható 

továbbá, hogy kiterjedt kapcsolathálóval rendelkezik, és térbeli mobilitása felfelé irányuló 

társadalmi mobilitással párosult.  
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Az alábbiakban olyan kérdésekre keresem a választ, mint hogy Magyarországon is ilyen képet 

festenek=e a transznacionális vállalkozók? A migráns vállalkozók mekkora aránya tekinthető 

transznacionális vállalkozónak? Milyen különbségek vannak az egyes vállalkozói csoportok 

között? Hogyan jellemezhetőek a transznacionális vállalkozók szociodemográfiai, migrációs 

és a siker ismérvei szerint? Vagy hogy kik hagyják el a migráns klasztert, és vállalnak munkát 

az elsődleges munkaerőpiacon? 

4.5.1. Munkaerőpiaci státuszcsoportok 
 

Az elemzés következő lépésében négy munkaerőpiaci státuszt, két vállalkozói és két 

alkalmazotti csoportot különítettem el. Az alkalmazottakon belül elhatároltam a migráns 

gazdasági klaszterben és az azon kívül alkalmazásban állókat, a vállalkozók között pedig 

megkülönböztetem a transznacionális=, és diaszpóravállalkozókat. Az előbbiek aktív 

gazdasági kapcsolatban állnak az anyaországban élőkkel, és a kapcsolatokon keresztül áru, 

tőke, munkaerő és gazdasági jellegű információk áramlanak. Ezért a transznacionális 

vállalkozók teremtik meg a migráns gazdasági klaszterek alapjait, alakítják ki a 

magyarországi üzleti érvényesülés lehetőségstruktúráit. Velük szemben a 

diaszpóravállalkozók nem tartanak fenn aktív gazdasági kapcsolatokat az anyaországban 

élőkkel, ezért üzleti működésükben jelentős függésben állnak a transznacionális 

vállalkozóktól. Ők nem a transznacionális üzleti tér alkotói, inkább csak annak résztvevői.  

A vállalkozói csoportokat a transznacionális gazdasági tartalmú aktusok alapján, az 

alkalmazotti csoportokat pedig a munkaadó és a munkatársak származása alapján 

különböztettem meg. Az operacionalizálást az alábbi táblázat foglalja össze.  
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4.32. táblázat: Munkaerőpiaci státuszcsoportok operacionalizálása 

Munkaerőpiaci 
státusz 

Kérdőívben szereplő kérdések Számítás 

Transznacionális 
vállalkozó 

�� Kikkel tartja a kapcsolatot származási 
országában? –  Üzletfelekkel, üzlettársakkal 

�� Előfordult=e már, hogy származási 
országából hívott valakit, hogy segítsen 
vállalkozásában? 

�� Honnan szerzi be a vállalkozáshoz 
szükséges árut? = Közvetlenül a származási 
országából 

�� Amikor legutoljára származási országába 
utazott, milyen célból tette ezt? = 
Munkával/vállalkozással kapcsolatos ügy 

Vállalkozó VAGY segítő 
családtag ÉS a négy kérdés közül 
legalább kettő igaz a 
megkérdezettre. 

Diaszpóra vállalkozó (lásd transznacionális vállalkozó) 

Vállalkozó VAGY segítő 
családtag ÉS a a négy kérdés 
közül legalább háromra negatívan 
válaszolt.  

Alkalmazott a 
migráns klaszterben 

�� Milyen nemzetiségű (volt) a munkaadója? 
�� A munkatársai, illetve akikkel együtt 

dolgozik (dolgozott), azok …. =Az Önével 
megegyező származásúak és magyarok kb. 
fele=fele arányban,/ Többségében az Önével 
megegyező származásúak/ Kizárólag az 
Önével megegyező származásúak 

Alkalmazott ÉS származása 
megegyezik a munkaadójáéval 
VAGY (válaszhiány esetében) 
többségében megegyező 
származású kollégái vannak.  

Alkalmazott a 
többségi társadalom 
munkaerőpiacán 

�� Milyen nemzetiségű (volt) a munkaadója? 
�� A munkatársai, illetve akikkel együtt 

dolgozik (dolgozott), azok …. = Kizárólag 
magyarok / Többségükben magyarok 

Alkalmazott ÉS származása nem 
megegyező a munkaadójáéval 
VAGY (válaszhiány esetében) 
többségében más származású 
kollégái vannak. 

 
A gazdaságilag aktívak mintájában legnagyobb arányban a diaszpóra vállalkozók  vannak, 

mintabeli arányuk 46 százalék. Az elemzés középpontjában lévő transznacionális vállalkozók 

22 százalékot képviselnek. Legkisebb arányban a migráns gazdasági klaszteren kívül 

foglalkoztattak szerepelnek, mintabeli arányuk 11 százalék.  

4.33.táblázat: Munkaerőpiaci státuszcsoportok eloszlása 

 n % 
Diaszpóra vállalkozó 237 45,5 
Transznacionális vállalkozó 114 21,8 
Alkalmazott a migráns klaszterben 106 21,3 
Alkalmazott a többségi társadalom 
munkaerőpiacán 

53 11,4 

Forrás: MTA2ICCR 2009 
Bázis: Gazdaságilag aktívak 
Megjegyzés: A táblázatban szerepelő arányok súlyozottak, az elemszámok súlyozatlanok. 
 
Származás szerint a munkaerőpiaci pozíciók között jelentős különbségek mutatkoznak. A 

török és kínai diaszpórákban találjuk legnagyobb arányban a transznacionális vállalkozókat: 

az előbbiben 36 százalékot, az utóbbiban pedig 23 százalékot képviselnek. Legkisebb 

arányban a vietnami diaszpórában azonosítottam őket, itt mindössze 12 százalékos aránnyal 
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bírnak. A diszpóra vállalkozókat legnagyobb arányban a vietnami diaszpórában találjuk, 

mintabeli arányuk 68 százalék. A migráns gazdasági klaszterben foglalkoztatottak a kínai és 

az arab országokból érkezők körében a leginkább elterjedt: az előbbiben 32 százalékot, az 

utóbbiban pedig 29 százalékot képviselnek. Az arab országokból származók körében találjuk 

legnagyobb arányban azokat az alkalmazottakat, akik a többségi társadalom munkaerőpiacán 

állnak alkalmazásban, arányuk közel 21 százalék.  

4.34. táblázat: Munkaerőpiaci státuszcsoportok eloszlása származási csoportok szerint 

 

 
Transznacionális 

vállalkozó 
Diaszpóra 
vállalkozó 

Alkalmazott a 
migráns 

klaszterben 

Alkalmazott a 
többségi 

társadalom 
munkaerőpiacán 

 n % % % % 

Kínai 151 23,4 38,3 31,8 6,5 
Vietnami 163 12,0 68,4 11,4 8,2 
Török 111 35,7 34,8 14,8 14,8 
Arab  85 18,5 31,5 29,3 20,7 

Forrás: MTA2ICCR 2009 
Bázis: Gazdaságilag aktívak 
Megjegyzés: A táblázatban szerepelő arányok súlyozottak, az elemszámok súlyozatlanok. 
 ��

4.5.2. Modellek 
 

A transznacionális vállalkozók profilja három párhuzamos modellen keresztül válik láthatóvá.  

Az első logisztikus regressziós modellben a vállalkozók, a második logisztikus modellben a 

transznacionális vállalkozók jellegzetességei rajzolódnak meg. A harmadik multinomiális 

regresszióban a transznacionális vállalkozók profilját tovább finomítom, itt az válik láthatóvá, 

hogy a diszpóra vállalkozókhoz képest milyen specifikumokkal rendelkeznek. A három 

modell együttes használata, a különböző vizsgálati=, és referenciacsoportok miatt egyszerre 

teszi lehetővé az eredmények finomabb értelmezését és azok megerősítését. Az alábbi táblázat 

foglalja össze az alkalmazott statisztikai eszközöket, a vizsgálati csoportokat és a referencia 

kategóriákat. 

4.35. táblázat: Regressziós modellek összefoglalása 

Sorszám Statisztikai eszköz Vizsgált csoport Referencia kategória 

1.modell Logisztikus regresszió Vállalkozó Alkalmazottak 

2.modell Logisztikus regresszió Transznacionális vállalkozó Alkalmazottak és 
diaszpóra vállalkozók 

3.modell Multinomiális regresszió Transznacionális vállalkozó Diaszpóra vállalkozók 
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A három modell együttes értelmezése három lehetséges „mintázat” értelmezésén keresztül 

történik. Az első a legegyszerűbb: ha egy hatás az első modellben szignifikáns és a többiben 

nem, akkor az a vállalkozók egészére igaz, és nincs lényegi különbség a diaszpóra és 

transznacionális vállalkozók között. A második, akkor valósul meg, ha egy hatás az első 

modellben nem, a többiben viszont szignifikáns. Ebben az esetben olyan jellegzetességről 

beszélhetünk, ami tisztán a transznacionális vállalkozók sajátja. Ahol az első két modellben 

szignifikáns egy hatás, a harmadikban pedig nem, kicsit nehézkesebb az értelmezés. Itt a 

vizsgált ismérv tekintetében az alkalmazottak jelentősen eltérnek a vállalkozók csoportjaitól, 

olyannyira, hogy a második modellben, ahol az alkalmazottak és a diaszpóra vállalkozók 

együttese alkotja a referenciacsoportot, még meg tud „nyilvánulni”. Ha egy hatás tehát csak a 

harmadik modellben nem szignifikáns, arról tanúskodik, hogy e tekintetben a diaszpóra és 

transznacionális vállalkozók nem különböznek jelentősen.  

4.36. táblázat: Regressziós modellek együttes értelmezésnek összefoglalója 

1. 
modell 

2. 
modell 

3. 
modell 

Következtetés 

+ = = Vállalkozók összességre jellemző. 

= + + Tisztán transznacionális vállalkozói jelenség. 

+ + = Alkalmazottak jelentősen eltérnek a vállalkozóktól, ezért nem 
oldódik ki a hatás a 2. modellben. 

Megjegyzés: A „+” jel azt jelenti, hogy egy hatás szignifikáns  (p <0,05), a „2” jel pedig azt, ha egy hatás nem 
szignifikáns.   
 
A transznacionális vállalkozók jellegzetességeinek meghatározása után a multinomiális 

modell alapján bemutatom, hogy az alkalmazottak mennyiben és miben térnek el a diaszpóra 

vállalkozóktól.  

Mindhárom modell esetében ugyanazon változókör kerül egyszeri beléptetésre. A magyarázó 

változók között megkülönböztetem a szociodemográfiai ismérveket, a migrációs jellemzőket, 

a siker indikátorait és jövőre vonatkozó elképzeléseket. Az alábbiakban bemutatom a 

magyarázó változókat.  

Szociodemográfiai változók közül a nem, a születési év, a felsőfokú végzettség megléte és a 

származási ország került bevezetésre. Ezen ismérvek −  talán a származási országot 

leszámítva − nem igényelnek különösebb magyarázatot. A származás több olyan releváns 

információt is magában hordoz, mint például a mindennapi kultúra vagy habitus, a 

csoporterőforrások, amik közül kiemelendő a hátország gyártási kapacitása, a válaszadó 

foglalkoztatási jellemzői vagy a szállítási lehetőségek. Nem szabad tehát a származási 
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országra „fekete dobozként” tekinteni, hiszen vannak elképzeléseink arról, hogy a változó 

milyen, egyébként nehezen operacionalizálható információt ragadhat meg. 

Migránsok vizsgálata esetében a migrációs jellemzők legalább annyira fontos 

háttérváltozóknak számítanak, mint az alapvető szociodemográfiaiak. Az alábbi modellekben 

nyolc migrációs jellegzetesség működését követhetjük nyomon.  

ÉRKEZÉS – A Magyarországra érkezés éve két szempontból is megkerülhetetlen.  A 

befogadó országban eltöltött idő hossza fontos lehet egyfelől a migráns beágyazottsága, 

másfelől pedig a vállalkozás elindításának időpontja szempontjából. A kilencvenes évek első 

felében például a nem számottevő magyar konkurencia és a kialakult logisztikai központi 

szerep miatt aranykorukat élték a migráns kereskedelmi vállalkozások. Azok, akik ebben az 

időszakban kezdték gazdasági tevékenységüket, jelentős versenyelőnyre tehettek szert az új 

évezredben érkező vállalkozókkal szemben.  

KVÁZI MÁSODIK GENERÁCIÓ45 – A kvázi második generáció vizsgálata fontos az 

angolszász szakirodalomban, és számos téma kapcsán merül fel különbözőségük. Itt 

elsősorban a munkaerőpiaci vonatkozások az érdekesek: szocializálódnak az üzleti életbe és 

folytatják a családi vállalkozást, vagy jobb magyar nyelvtudásuk és valószínűbb felsőfokú 

végzettségük46 folytán megnyílik előttük az elsődleges gazdaság?  

LÁNCMIGRÁCIÓ – A láncmigrációs jellegzetességek szintén alapvetőek, mind általában a 

boldogulás, mind pedig a vállalkozások szempontjából. A niche elmélet kapcsán már 

kifejtésre került, hogy a láncmigráció a gazdasági specializációt erősíti. Tilly (1990) inkább 

általánosságban, Waldinger (2003) pedig elsősorban a vállalkozások kapcsán érvelt az 

összefüggés mellett. Magyarországi adatokon is tetten érhető az elemi összefüggés fennállása: 

amíg a láncmigránsok 73 százaléka vállalkozó, addig ugyanez az arány csak 60 százalék azok 

körében, akik migrációjuk előtt nem ismertek senkit Magyarországon. 

  

                                                           
45

 Második generációs migránsoknak nevezik azokat, akik már a befogadó országban születtek és szüleik 
migránsok. Magyarországon mind a vietnami, mind a kínai kolóniában jelentősnek számít egy olyan csoport, 
aminek tagjai 5=12 éves korában érkeztek Magyarországra és számos jellegzetességükben megfelelnek a nyugati 
típusú második generációnak. Jelen dolgozatban őket nevezem kvázi második generációs migránsnak. 
46

 A vizsgált négy csoport esetében a khi=négyzet próbák tanulsága szerint a kvázi második generáció nagyobb 
arányban beszél magyarul, és nagyobb valószínűséggel szerzett diplomát. 
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MOTIVÁCIÓ – Aldrich és Waldinger (1992) feltételezése szerint akkor áll elő kedvező 

helyzet a vállalkozások számra, ha már a migrációs döntésben tetten érhető a gazdasági, 

illetve ezen belül a vállalkozói motiváció. Általánosságban elmondható, hogy az összefüggés 

Magyarországon is kimutatható: az ilyen motivációval érkezők 83 százaléka lett vállalkozó. 

PREMIGRÁCIÓS VÁLLALKOZÓI TAPASZTALAT = A sikeres vállalkozóvá válás 

elemzésében kiemelkedően fontos szereppel bír a premigrációs vállalkozói tapasztalat 

(Frazier 1949). Ilyen esetekben a migráns már tapasztalattal, sőt kapcsolatokkal és 

feltételezhetően a vállalkozás beindításához szükséges tőkével lép a befogadó ország 

munkaerőpiacára, így feltételezhetően vállalkozói tevékenységet folytat Magyarországon is.  

KAPCSOLATTARTÁS – A származási országban élőkkel való kapcsolattartás intenzitása a 

transznacionalizmus egy indikátora. A kapcsolattartás tartalma bár itt homályban marad, 

feltételezésem szerint általánosságban elmondható, hogy a gyakori kapcsolattartás szükséges, 

de nem elégséges feltétele a transznacionális élethelyzetnek.  

CSALÁDI KOOPERÁCIÓ – Napjainkban nem elszigetelt jelenség, hogy a migrációs 

döntéseket nem egyének, hanem családok hozzák, így a migráció egy család gazdasági 

stratégiájának egy eszközévé válik.  

ELKÜLÖNÜLÉS– A fogalom itt, a korábban ismertetett Örkény=Székelyi (2009) típusalkotás 

alapján nem térbeli szegregációt, hanem inkább a többségi társadalommal szembeni 

távolságtartást, az integrációs törekvések alacsony fokát jelenti.  
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4.37. táblázat: Szociodemográfiai és migrációs jellemzők operacionalizálása 

 
Független változó 

 
Kérdőívben szereplő kérdések Számítás 

Magyarországra 
érkezés  

�� Melyik évben érkezett Ön Magyarországra?   

Kategoriális változóvá alakítva: 
1989 előtt, 1990 és 1999 között és 
2000 után érkezett 
Magyarországra.  

Kvázi második 
generáció 

�� Melyik évben érkezett Ön Magyarországra?   
�� Melyik évben született? 

Magyarországra érkezés évben 
legfeljebb 12 éves volt.  

Láncmigráció 
�� Ismert Ön valakit Magyarországon, mielőtt 

(először) ideköltözött?  
A kérdésre „Igen” választ adók. 

Vállalkozói 
premigrációs motiváció 

�� Milyen okok játszottak szerepet abban, hogy 
elhagyta szülőhazáját?  

�� Milyen okok játszottak szerepet abban, hogy 
éppen Magyarországra költözött? 

A két kérdés közül legalább az 
egyikre „Vállalkozás beindítása 
céljából” választ adók. 

Premigrációs 
vállalkozói tapasztalat 

�� Hogyan tudná jellemezni a származási 
országában a legutolsó munkaviszonyát? 

A kérdésre „Önálló, vállalkozó” 
választ adók. 

Intenzív 
transznacionális 
kapcsolattartó 

�� A következőkben arra lennék kíváncsi, hogy 
milyen gyakorisággal tart kapcsolatot a 
származási országában élőkkel. Tehát 
milyen gyakran utazik szülőföldjére? 

�� Tehát milyen gyakran ír e=mailt, levelet az 
anyaországában élő rokonainak, barátainak? 

�� Tehát milyen gyakran telefonál az 
anyaországában élő rokonainak, barátainak? 

A kérdéseket főkomponenssé 
aggregáltam, majd az értékek 
alapján a felső egyharmadot 
tekintettem intenzív 
transznacionális 
kapcsolattartónak.   

Családi kooperáció 

�� Milyen okok játszottak szerepet abban, hogy 
éppen Magyarországra költözött?   

�� A következőkben arra lennék kíváncsi, hogy 
milyen gyakorisággal tart kapcsolatot a 
származási országában élőkkel. Tehát 
milyen gyakran küld pénzt az 
anyaországában élő rokonainak, barátainak? 

�� Ismert Ön valakit Magyarországon, mielőtt 
(először) ideköltözött?  

Az alábbi válaszok közül legalább 
kettő jellemző a megkérdezettre: 
„Hívták családi gazdaságba 
dolgozni” VAGY „Legalább 
évente egyszer hazautal” VAGY 
ismert „Közeli családtagot / 
Távolabbi rokont”. 

Elkülönülés 

�� Elfogadna=e egy magyart családtagként?  
�� Szeretne Ön a jövőben magyar 

állampolgárságot kapni?  
�� Mennyire tud Ön magyarul?  

Az alábbi válaszok közül legalább 
kettő jellemző a megkérdezettre: 
Nem fogadna el magyart 
családtagként” VAGY „Nem akar 
magyar állampolgárságot” VAGY 
„Egyáltalán nem beszél magyarul 
/ Egy kicsit beszél magyarul”.  

 

A migráció sikeressége különböző aspektusokból is megragadható. Az alábbi modellekben 

három siker=indikátor működését követhetjük nyomon.  

RELATÍV ELÉGEDETTSÉG = A relatív elégedettség a származási országban élők lehetőségei 

és életszínvonalával való összehasonlításból fakad. A relatív elégedettség alapját tehát a 

globális egyenlőtlenségek és a migráns sajátos referencia=csoport választása képezi.  

ANYAGI BIZTONSÁG = Az anyagi biztonság itt azt jelenti, hogy a család nemcsak biztosítja 

magának az elvárt életszínvonalat, de képes tartalékképzésre is. 
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SZUBJEKTÍV FELFELÉ IRÁNYULÓ MOBILITÁS – A szubjektív mobilitás itt a származási 

ország és Magyarországon elért életszínvonal összehasonlításán alapul.  

4.38. táblázat: A siker indikátorainak operacionalizálása 

 
Független változó 

 
Kérdőívben szereplő kérdések Számítás 

Relatív elégedettség 
�� Ön, illetve családjának az életszínvonala 

magasabb, ugyanolyan, vagy alacsonyabb az 
anyaországbeliekhez képest?  

A kérdésre „Magasabb” választ 
adók.  

Anyagi biztonság 
�� Mindent egybevetve hogy jellemezné a 

család/az Ön anyagi helyzetét? 

 A kérdésre „Gond nélkül 
megélünk, és tartalékolni is 
tudunk” választ adók.  

Szubjektív fölfelé 
irányuló mobilitás 

�� Ha az Ön, illetve családja mostani, 
magyarországi életszínvonalára gondol, hol 
helyezné el magát egy olyan HETES skálán, 
ahol az 1=es a legalacsonyabb, a 7=es a 
legmagasabb életszínvonalat jelenti? 

�� És ha visszagondol arra az időszakra, 
amikor még nem költözött Magyarországra, 
hogy emlékszik, egy évvel az ideköltözése 
előtt milyen volt az Ön, illetve a családja 
életszínvonala? Kérem, most is HETES 
skálán válaszoljon, ahol az 1=es a 
legalacsonyabb, a 7=es a legmagasabb 
életszínvonalat jelenti! 

A két kérdés különbsége fejezi ki 
a szubjektív mobilitás irányát és 
mértékét, amiből képzett  
kétértékű változó jelenti a fölfelé 
irányuló mobilitást.  

 

A jövőre vonatkozó ismérvek tekintetében a vándorlási hajlandóságot és a nemzetközi iskola 

preferenciáját vizsgáltam.  

VÁNDORLÁSI HAJLANDÓSÁG – A migráció vizsgálatában általában, de különösen a 

tranzitországként elkönyvelt Magyarországon különösen fontos a jövőbeli vándorlás 

valószínűségének vizsgálata. A vándorlási hajlandóság egyaránt tudósít a beágyazottság 

mértékéről, egyfajta elégedettségről és a potenciális lehetőségek horizontjáról.  

NEMZETKÖZI ISKOLA PREFRENCIÁJA – Az iskolatípusok preferenciája arról tudósít, 

hogy a migránsok hol képzelik el jövőjüket, mit tekintenek sikernek. Míg a munkaerőpiaci 

státuszok inkább a jelenről, addig az iskoláztatási preferenciák a jövőről szólnak. A 

nemzetközi iskolák preferenciájában kiváló indikátora a kollektív társadalmi mobilitási 

stratégiák globális horizontjának.    
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4.39. táblázat: A jövőre vonatkozó ismerévek operacionalizálása 

 
Független változó 

 
Kérdőívben szereplő kérdések Számítás 

Vándorlási 
hajlandóság 

�� Amennyiben ezzel javíthatna az 
életkörülményein, akkor esetleg felmerülhet, 
hogy másik országba költözne?   

A kérdésre „Biztosan 
elköltöznék” választ adók. 

Nemzetközi iskola 
preferencia 

�� Milyen iskolába járatta/járatja/jártná a 
gyerekeit?  

A kérdésre „Harmadik országbeli 
iskolába” választ (is) adók. 

 

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a statisztikai modellekre elsősorban ne magyarázó 

modellekként tekintsünk. Célom, hogy az egyes munkaerőpiaci státuszok mögöttes dimenzióit 

„megrajzoljam”, profilt alkossak. A szociodemográfiai és migrációs jellemzők, illetve az 

egyes profilok között ugyan feltételezhető oksági viszony, például a premigrációs vállalkozói 

motiváció növeli a migráns vállalkozói lét valószínűségét, a siker indikátorai és jövőre 

vonatkozó elképzelések esetében viszont már nem beszélhetünk ilyen irányú kapcsolatról. 

Ezért az alábbi modellek inkább leíró jellegűek, mint okságiak. 

4.5.3. Eredmények  
 

A szociodemográfiai ismérvek közül a nem és a származás szerint egyediek a transznacionális 

vállalkozók. A második és harmadik modell együttese alapján elmondható, hogy férfiakat 

nagyobb eséllyel találunk a transznacionális vállalkozók között. Ez megerősíti a CIEP kutatás 

eredményeit, másfelől viszont az első modellben az összefüggés hiánya ellentmond ennek, 

hiszen Magyarországon a vállalkozóvá válásban nem lényegi a nem: férfiakat és nőket 

ugyanakkora eséllyel találhatunk ebben a státuszban. Nyiri Pál a kínaiak kapcsán egy korábbi 

tanulmányában már felhívja erre a jelenségre a figyelmet, amikor bemutatja, hogy a „nők 

[hogy sikeres vállalkozóvá vállnak] kihasználjak a modernség körüli, Kínát ma jellemző 

közbeszédet, illetve a migráció es a szexualitás új mintáit annak érdekében, hogy elkerüljék a 

rájuk nehezedő társadalmi és vállalkozói korlátokat, amelyeket a „kínai család” rezsimje 

szab ki rájuk.” (Nyíri, 2001: 114) 

A származási országok tekintetében csak a vietnami származás bír magyarázó erővel. Ez azért 

is figyelemreméltó, mert egy korábbi táblázatban láthattuk, hogy a származás tekintetében 

mennyire jelentős különbségek vannak az egyes munkaerőpiaci státuszok között. 

Feltételezhető, hogy a diaszpórák eltérő szociodemográfiai és migrációs jellemzői 

„megmagyarázzák” a származást, így az ismertetett összetett modellben ennek hatása már 

nem nyilvánul meg. A modellek szerint a vietnami származás nem jellemző a transznacionális 
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vállalkozókra. Az eredmény egybevág az interjúkkal és más statisztikákkal, azaz megerősítést 

nyert, hogy a vietnami diaszpóra szimbiózisban áll a kínaival, és az anyaországukban rejlő 

gazdasági erők kihasználása helyett a kínai importőrük áruira támaszkodnak.    

Az EUROSTAT Labour Force Survey szerint a vizsgált 21 ország közül egyedül 

Németországban találunk magasabb arányban felsőfokú végzettségűeket a nem migráns 

vállalkozók között, mindenhol máshol a migráns vállalkozók magasabb végzettségűek. 

Magyarországon, míg a migráns vállalkozók 41 százaléka diplomás, addig ugyanez az arány a 

magyar vállalkozók körében csak 21 százalék (OECD 2010). Portes és kutatótársai (2002, 

2003) a CIEP kutatás során megállapították, hogy a transznacionális vállalkozók magasabban 

iskolázottabbak, mint a diaszpóra vállalkozók vagy alkalmazottak, de Magyarországon, a 

modell tanulsága szerint ez nem nyert megerősítést.  

A premigrációs motiváció és vállalkozói tapasztalat kapcsán a harmadik típusú mintázatot 

tapasztaltam. Ezen ismérvek tekintetében az alkalmazottak jelentősen eltérnek a vállalkozók 

csoportjaitól, olyannyira, hogy a második modellben, ahol az alkalmazottak és a diaszpóra 

vállalkozók együttese alkotja a referenciacsoportot, még meg tudnak „nyilvánulni”. 

Elmondható, hogy a józan észnek megfelelőn a vállalkozói motiváció és tapasztalat a 

vállalkozóvá válás esélyét növeli, és ez nem kizárólagosan  a transznacionális vállalkozók 

sajátja.  

Minél korábban érkezett egy migráns Magyarországra, annál esélyesebb a vállalkozói 

tevékenysége. A 2000 után érkezettekhez képest, mind a rendszerváltás előtt, mind az utána 

érkezettek körében nagyobb a vállalkozói tevékenység esélye. A rendszerváltás előtt 

érkezettek természetesen nem egyből kezdtek vállalkozói tevékenységet. Sokan államközi 

programok keretében tanultak itt, majd a rendszerváltás után visszatérve vállalkozásba 

kezdtek47. A kilencvenes évek első fele a migráns vállalkozások aranykora volt, nagyon 

kedvezőek volt a vállalkozások gazdasági környezete: 

 „Szerencsénk volt, hogy a kilencvenes években, amit csak behoztunk, szinte mindent 

felvásároltak […] Azt hiszem, hogy rajtam kívül még sokan sírják vissza azt az időszakot.”48.  

Az aranykorban való részvétel nem csak a transznacionális vállalkozókra jellemző, hiszen 

ugyanakkora eséllyel találunk köztük diaszpóra vállalkozókat is.  

                                                           
47 A kérdőívben az első hosszútávú tartózkodás megkezdésének évére kérdeztünk rá. 
48 Forrás: MKIK=GVI: „A Távol=Keletről Magyarországra érkező állampolgárok munkavégzésének fő 
jellegzetességei, típusai”, 2008 – migráns interjú 
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A láncmigrációs jellegzetesség szintén nem a transzancionális, hanem minden vállalkozó 

jellegzetessége. Korábban már sok szó esett arról, hogy az angolszász szakirodalom a 

láncmigrációt kapcsolatba hozza a vállalkozói tevékenységgel. Az elgondolás itt statisztikai 

megerősítést is nyert.   

Kvázi második generációs migránsokat nagyobb eséllyel találunk az alkalmazottak között, és 

kisebb eséllyel találjuk őket a vállalkozók bármely típusában.  

A modellek együttes értelmezése szerint a transznacionális családi kooperáció a 

transznacionális vállalkozók sajátja. Az eddig csak interjúkkal támogatott elméleti feltevést, 

miszerint a határokon átívelő családi kooperáció által a vállalkozáshoz szükséges erőforrás 

mobilizációs lehetőségek jönnek létre, most statisztikailag is megerősítést nyert. Korábban 

kifejtésre került, hogy a határokon átívelő családi kooperáció olyan erőforrás mobilizációs 

lehetőségeket termet, amik alapját képezhetik egy sikeres vállalkozásnak. 

A modellek szerint a transznacionális vállalkozókra jellemző legkevésbé a többségi 

társadalomtól való elkülönülés. Az eredmény azért is fontos, mert többen (Alba, Nee 1997) 

úgy tekintenek a transznacionális élethelyzetekre, mint az integráció egy ideiglenes 

állomására, ami a befogadó országban eltöltött idővel, a nyelv elsajátításával, az 

állampolgárság megszerzésével eltűnik. Eszerint a transznacionális vállalkozói tevékenység is 

ideiglenes, a mozgástér hiányából következik, azaz sokkal inkább a kényszer, mint az üzleti 

siker reménye katalizálja. Az eredmények ennek a feltételezésnek ellentmondóan azt 

igazolják, hogy a transznacionális vállalkozók nem a társadalom peremén várakoznak 

bebocsátásra várva, hanem több szálon kötődnek a többségi társadalomhoz. A 

transznacionális vállalkozók tehát nem zárt enklávészerű kereskedelmi lerakatok szereplői, 

akiket kizárólagosan gazdasági érdekek motiválnak Magyarországi tartózkodásukban, hanem 

integrációs törekvésekkel jellemezhető, duális életformát megvalósító migránsok.  

A feltételezéssel megegyezően az intenzív határokon átívelő kapcsolattartás is a 

transznacionális vállalkozók jellegzetessége. Megerősítést nyert, hogy a gyakori 

kapcsolattartás szükséges, de nem elégséges feltétele a transznacionális élethelyzetnek. 

A siker indikátorai közül a szubjektíven megítélt felfelé irányuló mobilitásnak nincs a 

modellekben kiemelkedő szerepe, a relatív elégedettség érzete viszont a vállalkozók 

kiváltsága. Ezzel egybecsengően, az angolszász szakirodalom a relatív elégedettségben látja a 

vállalkozók munkaintenzív életformájának egyik forrását. Az anyagi biztonságban élőket 
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viszont nagyobb eséllyel találunk a transznacionális vállalkozók körében. Bár az anyagi 

biztonság a sikeresség csak egyik szubjektív indikátora, a modellbe bevontak közül 

mindenképpen a „legerősebb”. Ezért az angolszász szakirodalommal és a hazai interjúkkal 

megerősítve élnék azzal a megállapítással, hogy a transznacionális vállalkozói tevékenység 

jövedelmezőségét tekintve előnyösebb, mint a határon túli kapcsolatokkal nem rendelkező 

vállalkozóké.  

Érdekes, hogy a munkaerőpiaci pozíciótól függetlenül azonos az elvándorlási hajlandóság a 

vizsgált csoportokban, A sikeres transznacionális vállalkozó és a saját vállalkozásra áhítozó 

klaszteralkalmazott − ha lehetősége nyílna rá − éppúgy elhagyná Magyarországot, hogy 

javuljon életszínvonala.  

A nemzetközi iskolák preferenciája a transznacionális vállalkozók jellegzetessége. Az 

eredmény nem meglepő, hiszen a transznacionális gazdasági stratégiák követése 

transznacionális horizontot eredményez az élet más területein is.    
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4.40. táblázat: Regressziós modellek együtthatói  

  
Logisztikus regresszió 

Multinomiális 
regresszió 

  Vállalkozó 
Transznacionális 

vállalkozó 
Transznacionális 

vállalkozó 
  szig. Exp(B) szig. Exp(B) szig. Exp(B) 

S
zo

ci
o

d
em

o
g

rá
fi

a
 

 

Férfi 0,53 1,20 0,01 2,44 0,02 2,47 

Kínai származás 0,59 0,81 0,51 0,74 0,48 0,70 
Vietnami származás 0,17 1,79 0,08 0,40 0,04 0,31 

Török származás 0,96 0,98 0,51 0,74 0,53 0,73 
Életkor (ref: 18=34 év közöttiek) 0,06  0,57    

35=49 év közötti 0,63 0,84 0,33 0,66 0,49 0,73 
50 év feletti 0,13 1,62 0,37 0,75 0,20 0,65 

Felsőfokú végzettség  0,84 0,95 0,44 1,24 0,36 1,31 

M
ig

rá
ci

ó
s 

je
ll

em
ző

k
 

Vállalkozói premigrációs 
motiváció 0,00 4,60 0,00 2,77 0,19 1,54 
Premigrációs vállalkozói 
tapasztalat 0,00 3,78 0,00 2,54 0,07 1,82 
Magyarországra érkezés  
(ref: 2000 után érkezett) 0,02  0,36    

1990=ig érkezett 0,02 2,79 0,70 1,24 0,88 0,92 
1991=1999 között érkezett 0,02 1,82 0,16 1,51 0,41 1,29 

Kvázi második generáció 0,00 0,27 0,57 0,69 0,60 1,47 
Láncmigráció 0,03 1,73 0,47 0,81 0,16 0,64 
Transznac. családi kooperáció 0,20 1,50 0,01 2,63 0,01 2,50 

Elkülönülés 0,87 0,95 0,01 0,39 0,02 0,40 

Intenzív transznac. kapcsolattartás 0,43 1,25 0,00 2,22 0,01 2,19 

S
ik

er
 Anyagi biztonság 0,40 0,81 0,03 1,87 0,01 2,18 

Relatív elégedettség 0,02 1,90 0,18 1,49 0,44 1,27 
Szubjektíven felfelé mobil 0,77 0,93 0,07 1,60 0,07 1,63 

J
ö

vő
 Elvándorlási hajlandóság 0,28 0,71 0,98 1,01 0,72 1,16 

Nemzetközi iskola preferencia 0,13 1,46 0,00 2,39 0,01 2,26 

 
Referencia csoport Nem vállalkozó 

Nem transznac. 
vállalkozó 

Diszpóra vállalkozó 

 

Nem esett eddig szó a migráns alkalmazottakról, ezért az alábbiakban a korábban már 

részleteiben ismertetett multinomiális regressziós modellben bemutatom, hogy az 

alkalmazottak csoportjai miben térnek el a diaszpóra=vállalkozóktól.  

A klasszikus szociodemográfiai ismérvek közül egyedül a felsőfokú végzettség esetében 

beszélhetünk különbségekről. A többségi társadalom munkaerőpiacán foglalkoztatottak 

körében nagyobb eséllyel találunk diplomásokat. Feltételezhető, hogy egy migráns belépését 

az elsődleges munkaerőpiacra segíti a diploma, a vállalkozások szempontjából viszont ez 

indifferens. A kvázi második generációval mindkét alkalmazotti csoportban nagyobb eséllyel 

találkozhatunk. A premigrációs vállalkozói motiváció mindkét alkalmazotti típusban 

alacsonyabb eséllyel fordul elő, a preimgrációs vállalkozói tapasztalat pedig kevésbé jellemző 

a többségi társadalom munkaerőpiacán alkalmazásban állók körére. Elmondható, hogy az 
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klaszteralkalmazottak körében tehát ugyanolyan eséllyel találunk korábbi vállalkozókat, mint 

a diaszpóra vállalkozók között. Talán erre vezethető vissza, hogy a relatív elégedettség érzése 

erre a csoportra jellemző a legkevésbé.  A nem láncmigrációs vándorlás a 

klaszteralkalmazottak sajátja, ez talán összefüggésben áll alkalmazotti státuszukkal, hiszen 

nem rendelkeznek a vállalkozások beindításához szükséges erőforrásokkal.   

4.41. táblázat: Multinomiális regressziós modell együtthatói 

  
Transznacionális 

vállalkozó 
Klaszter 

alkalmazott 

Többségi 
társadalom 

munkaerőpiacán 
alkalmazott 

  szig. Exp(B) szig. Exp(B) szig. Exp(B) 

S
zo

ci
o

d
em

o
g

rá
fi

a
 

 

Férfi 0,02 2,47 0,92 0,97 0,97 1,02 
Kínai származás 0,48 0,70 0,61 1,26 0,50 0,66 
Vietnami származás 0,04 0,31 0,11 0,44 0,10 0,37 
Török származás 0,53 0,73 0,69 0,82 0,96 0,97 
Életkor (ref: 18=34 év közöttiek)       

35=49 év közötti 0,49 0,73 0,32 1,55 0,16 0,42 
50 év feletti 0,20 0,65 0,25 0,64 0,08 0,41 

Felsőfokú végzettség  0,36 1,31 0,32 0,74 0,04 2,24 

M
ig

rá
ci

ó
s 

je
ll

em
ző

k
 

Vállalkozói premigrációs 
motiváció 0,19 1,54 0,00 0,35 0,00 0,12 

Premigrációs vállalkozói 
tapasztalat 0,07 1,82 0,15 0,51 0,05 0,13 

Magyarországra érkezés  
(ref: 2000 után érkezett)       

1990=ig érkezett 0,88 0,92 0,04 0,31 0,08 0,33 
1991=1999 között érkezett 0,41 1,29 0,07 0,58 0,35 0,67 

Kvázi második generáció 0,60 1,47 0,04 3,11 0,00 7,35 

Láncmigráció 0,16 0,64 0,01 0,47 0,24 0,63 
Transznac. családi kooperáció 0,01 2,50 0,75 0,89 0,41 0,63 
Elkülönülés 0,02 0,40 0,97 1,01 0,17 0,45 
Intenzív transznac. kapcsolattartás 0,01 2,19 0,34 0,71 0,24 1,61 

S
ik

er
 Anyagi biztonság 0,01 2,18 0,43 1,27 0,11 1,84 

Relatív elégedettség 0,44 1,27 0,01 0,45 0,70 0,85 
Szubjektíven felfelé mobil 0,07 1,63 0,58 1,18 0,80 0,90 

J
ö

vő
 Elvándorlási hajlandóság 0,72 1,16 0,42 1,34 0,47 1,40 

Nemzetközi iskola preferencia 0,01 2,26 0,26 0,72 0,33 1,45 
 Referencia csoport Diszpóra vállalkozó 

 

A többségi társadalom munkaerőpiacán alkalmazásban állók tehát felsőfokú végzettséggel 

rendelkeznek, feltételezhetően folyékonyan beszélnek magyarul is, így az elsődleges gazdaság 

kapui nyitva állnak előttük. Interjús tapasztalatok alapján viszont a klaszteralkalmazottak 

legtöbbje számára a saját vállalkozás beindítása jelentené a továbblépést. Castells (2005) a 

kínai klaszteralkalmazottak nyilatkozatai alapján elmondja, hogy a kínai alkalmazottól nem is 

várják el a hosszú távú elköteleződést, hiszen a foglalkoztatók tisztában vannak azzal, hogy 

alkalmazottaik célja szintén saját vállalkozás elindítása és működtetése.  
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„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.” 

„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 valószínűleg 

parfümökkel fogok foglalkozni.”49  

  

                                                           
49

 Forrás: MKIK=GVI: „A Távol=Keletről Magyarországra érkező állampolgárok munkavégzésének fő 
jellegzetességei, típusai”, 2008 – migráns interjú 
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A modellek eredményeit, az egyes csoportok közötti különbségeket az alábbi táblázat foglalja 

össze.  

4.42. táblázat: A munkaerő2piaci csoportok jellegzetességei 

 Transz=
nacionális 
vállalkozó 

Diaszpóra 
vállalkozó 

Klaszter 
alkalmazott 

Többségi 
társadalom 

munkaerőpiacán 
alkalmazott Szociodemográfiai jellegzetességek 

Férfi Jellemző    

Kínai származás     

Vietnami származás Nem jellemző  

Török származás     

Életkor (ref: 18=34 év közöttiek)     

35=49 év közötti     

50 év feletti     

Felsőfokú végzettség     Jellemző 

Migrációs jellemzők 

Vállalkozói premigrációs motiváció Jellemző Nem jellemző 

Premigrációs vállalkozói tapasztalat Jellemző  Nem jellemző 

Magyarországra érkezés     

1990=ig érkezett 
Jellemző 

Nem jellemző  

1991=1999 között érkezett   

Kvázi második generáció Nem jellemző Jellemző 

Láncmigráció Jellemző Nem jellemző  

Transznac. családi kooperáció Jellemző    

Elkülönülés Nem jellemző    

Intenzív transznac. kapcsolattartás Jellemző    

Sikeresség 

Anyagi biztonság Jellemző    

Relatív elégedettség Jellemző Nem jellemző  

Szubjektíven felfelé mobil     

Jövőre vonatkozó ismérvek 

Elvándorlási hajlandóság     

Nemzetközi iskola preferencia Jellemző    

Megjegyzés: A diszpóra vállalkozók jellemzői a 1.modell, a transznacionális vállalkózók jellemzői a 2. És 3. 
Modell, az alkalmaztti csoportok jellemzői szintén a 3. Modell alapján lett meghatározva. 
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A statisztikai elemezés során négy munkaerőpiaci státuszt: két vállalkozói és két alkalmazotti 

csoportot különítettem el. Az alkalmazottakon belül elhatároltam a migráns gazdasági 

klaszterben és azon kívül alkalmazásban állókat, a vállalkozók között pedig 

megkülönböztetem a transznacionális= és diaszpóra vállalkozókat. A transznacionális 

vállalkozók aktív gazdasági határokon átívelő gazdasági kapcsolataikon keresztül teremtik 

meg a migráns gazdasági klaszterek alapjait, alakítják ki a magyarországi üzleti érvényesülés 

lehetőségstruktúráit. A mintában a török és kínai diaszpórákban találjuk legnagyobb arányban 

a transznacionális vállalkozókat. Ők inkább férfiak, akik intenzíven tartják a kapcsolatot a 

származási országukban élőkkel, családi kooperációs stratégiát folytatnak, jövedelem 

tekintetében a leginkább kedvező helyzetben vannak, oktatási stratégiáik túlnyúlnak az ország 

határain, a nemzetközi iskolákat preferálják, mindemellett viszont nem jellemző rájuk a 

többségi társadalomtól való elkülönülés. Ez azért is fontos, mert többen (Alba, Nee 1997) úgy 

tekintenek a transznacionális élethelyzetekre, mint az integráció egy ideiglenes állomására, 

ami a befogadó országban eltöltött idővel, a nyelv elsajátításával, az állampolgárság 

megszerzésével eltűnik. Statisztikai modelljeim ennek a feltételezésnek ellentmondóan azt 

igazolják, hogy a transznacionális vállalkozók nem a társadalom peremén várakoznak 

bebocsátásra várva, hanem sokkal erősebben kötődnek a többségi társadalomhoz, mint más 

munkaerőpiaci csoportok. 
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4.6. Üzleti stratégiák 
 

A lehetőségstruktúrák és csoportjellegzetességek interakciójaképpen alakulnak ki a piac 

megszerzésére és a versenyelőny megtartására irányuló gazdasági stratégiák (Aldrich, 

Waldinger 1990).  Ennél kicsit részletesebben Boissevain (1986) úgy tekint a stratégiákra, 

mint a kontextus és a jellegzetességek interakciója közben felmerülő sajátos problémák 

megoldásaira. Ezen problémák elsősorban az információ, a tőke, a munkaerő, a 

kompetenciák, a szállítók és a vásárlók megszerzésében, valamint a verseny kezelésében és a 

politikai támadások kivédése közben merülnek fel. Ebben a fejezetben a migráns stratégiákra 

tekintsünk úgy, hogy bennük a migránsok speciális tőkemobilizálásának megnyilvánulásait 

láthatjuk. Az alábbiakban öt téma köré szervezve – hazatérés eszménye, belső munkaerőpiac, 

családi=, és hálózati kooperáció, migráns gazdasági irányítás és lehetőségorientált működés = 

bemutatom a migráns gazdasági stratégiákat, amelyekben az elsődleges gazdaságtól eltérő 

módon teremtődnek meg a sikeres vállalkozások feltételei. 

Az alábbiakban bemutatásra kerülő üzleti stratégiák alkalmazása leginkább a tranzakciós 

költségek és a kockázatok csökkentését, valamint rugalmasságot eredményezik.  A 

stratégiákat hat tematika szerint mutatom be, ezeknek az összefoglalását tartalmazza az alábbi 

táblázat.  

4.43. táblázat: Üzleti stratégiák összefoglalása 

Tematika Stratégiák Előnyök 

Munka=orientált életforma 
�� Fogyasztás elhalasztása 
�� Elnyújtott munkaidő 

�� Versenyelőny 

Belső munkaerő=piac 

�� Informális toborzás 
�� Transznacionális toborzás 
�� Szövetségesek, partnerek életre=

hívása 

�� Alacsony tranzakciós költségek 
�� Kulturális értemben azonos 

munkaerő 
�� Olcsó munkaerő 
�� Speciális tudású munkaerő 

Családi kooperáció 

�� Családon belüli toborzás 
�� Családon belüli munkamegosztás 
�� Üzleti szocializáció 

�� Alacsony tranzakciós költségek 
�� Hatékonyság és rugalmas 

munkamegosztás 
�� Elkötelezett munkaerő 

Migráns gazdasági ellenőrzés 
�� A vállalkozás bázisa a migráns 

gazdasági klaszterben működik 
�� Kockázatok csökkentése 
�� Információs gazdagság 

Kikényszeríthető bizalom 
�� Üzleti előkészítés és 

adminisztráció elhagyása 
�� Alacsony tranzakciós költségek 

 

Hálózati kooperáció 

�� Lehetőség=orientált működés 
�� Szövetségesek, partnerek életre=

hívása, segítése  
 

�� Alacsony tranzakciós költségek 
�� Rugalmasság, gyorsaság 
�� Biztonság 
�� Profit orientáció 
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4.6.1. Munkaorientált életforma  
 

A vállalkozó migránsok esetében a munkaorientált életforma, azaz a hosszú munkaórák és 

alacsony szabadnapok száma a leggyakrabban és legrégebben emlegetett érvényesülési 

stratégia.  Az angolszász szakirodalomban három interpretáció honosodott meg. Az első a 

hazatérés eszményével (sojourning) hozza összefüggésbe a stratégiát. A gondolatmenet 

szerint a migráns csak ideiglenesen, társadalmi mobilitás céljából telepszik meg a befogadó 

országban. A gyakorlatban előfordul, hogy a hazatérés jelentősen kitolódik vagy mégsem 

történik meg, de önmagában a gondolatiság – vagy vágyakozás – meghatározhatja a migráns 

életvezetését és így gazdasági stratégiáját is. Bonacich (1973) a közvetítő kisebbségről szóló 

elméletében plasztikusan részletezi, hogy a hazatérés eszméje hogyan válik a vállalkozói 

sikeresség motorjává. Eszerint a migráns a fogyasztását elhalasztja és korlátozza, a 

munkaidejét „kinyújtja”, az alacsony igényküszöb pedig versenyelőnyként jelentkezik a 

piacon (Várhalmi 2010b). A hazatérés eszményét illusztrálják az alábbi interjúrészletek:  

„Idén ötödik éve dolgozom itt. Nagyon élveztem az itt töltött időt, sokat tanultam munka 

és kultúra szempontjából is. Boldogan megyek haza év végén.”50 

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

szülőföldre.” 

„Talán még egy évig maradunk itt a feleségemmel, utána hazamegyünk Kínába. Minden 

velem egykorú kínai így gondolkodik. (…) Nem valószínű, hogy otthon is fogok még 

dolgozni. Úgy terveztük, hogy lazítunk a sokéves küzdelem után. Utazgatunk egy kicsit, 

éljük a nyugis életet.”51 

Egy másik megközelítés a jelenséget a relatív elégedettséggel hozza összefüggésbe. 

Emlékeztetőül: a migránsok inkább vállalják az alacsony presztízst és a munkaorientált 

életmódot, mint a többségi társadalom, hiszen anyagilag még mindig jobban járnak, mint 

otthon maradt társaik. Érezhető, hogy ezek a szempontok a Light=féle reaktív kulturális 

tényezők segítségével magyarázzák a jelenséget. Nem úgy, mint a harmadik magyarázat, ami 

inkább a gazdasági kontextusra helyezi a hangsúlyt. Eszerint a migránsok elsősorban munka=

intenzív gazdasági niche=ekben telepednek meg, mert hagyományos tőkékkel való alacsony 

                                                           
50 Forrás: Phanta Rei: „A munkaerő=piaci integráció kihívásai Magyarországon”, 2011 – török, migráns interjú  
51Forrás: MKIK=GVI: „A Távol=Keletről Magyarországra érkező állampolgárok munkavégzésének fő 
jellegzetességei, típusai”, 2008 – migráns interjú 
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ellátottságukat = mint például a magas iskolai végzettség hiánya = ezeken a területeken tudják, 

a meghosszabbított munkaidejükkel kompenzálni. A munkaorientált életforma tehát az első 

két megközelítés szerint a vállalkozói migráció szerves velejárója, a harmadik szerint 

gazdasági alapvetés.   

Nagyon kevés számszerűsíthető adattal rendelkezünk arról, hogy a magyarországi migránsok 

munkaideje, munkabeosztása milyen, és mennyiben tér el a többségi társadalomban 

megszokottól. „A munkaerőpiaci integráció kihívásai Magyarországon” elnevezésű, 2011=ben 

publikált kutatási jelentés szerint az ázsiaiak 88 százaléka, az arab országokból érkezők fele 

dolgozik napi nyolc óránál többet52. Kvalitatív kutatások viszont rendszeresen beszámolnak a 

munkaorientált életmód általánosságáról, sőt természetességéről a kelet=ázsiai és török 

migráns csoportok esetében. 

A kinyújtott munkaidő természetes a klaszterek dolgozói számára. Interjúk során a sikert 

firtató kérdésekre gyakori válasz a szorgalom, ami kulturálisan beágyazott örökség részeként 

kerül okként meghatározásra. Maguk a migránsok is nagyon szívesen látják a jelenség 

gyökerét az ortodox kulturális tényezőkben. A munkaorientált életforma természetessége 

akkor érhető igazán tetten, amikor a migráns vállalkozókat a magyar alkalmazottaikról 

kérdezzük:  

„A magyarok számára a pontos munkaidő nagyon fontos. Pontosan akkor mennek haza, 

mikor már vége a munkaidőnek, habár még maradt pár feladatunk számukra. A 

vietnamiaktól e téren különböznek, mert hogy ha fontos feladat van még hátra, akkor 

számukra nem baj, ha picit túlóráznak.” 

 „Nagy különbség a kínai és a magyar alkalmazott között, hogy a kínai előbb befejezi a 

feladatát, a magyar pedig elmegy pontban ötkor, amint lejár a munkaideje.” 

„A magyar alkalmazottaknak magasak az igényeik, például igénylik a szabadságot, a 

munkaidő pontos betartását.” 53 

                                                           
52 A kutatók összevonták a kínai, mongol és vietnami megkérdezetteket (n=60) és a muszlim hagyományozó 
országokból származókat (n=36). Az eredmények az alacsony esetszám és vélhetően a belső struktúra hiánya 
miatt inkább csak megerősítik a kvalitatív információt, mintsem pontosítják.  
53

 Forrás: MKIK=GVI: „A Távol=Keletről Magyarországra érkező állampolgárok munkavégzésének fő 
jellegzetességei, típusai”, 2008 – migráns interjú 
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A hazatérés eszményéből, a relatív elégedettségből és a munkaintenzív gazdasági 

tevékenységből fakad a munkaorientált életforma, ami − mint stratégia − versenyelőnyt 

jelenthet a többségi társadalom vállalkozásaival szemben.  

4.6.2. Belső munkaerőpiac  
 

A magyarországi migráns gazdasági klaszterek jellemzője, hogy belső munkaerőpiaccal 

rendelkeznek. Az ehhez való hozzáférés a csoport privilégiuma (Wilson és Portes, 1980; 

Logan, Alba és McNulty, 1994), azaz egy olyan erőforrással állunk szemben, ahol a 

csoporttagság teremti meg a használatai jogot. A klaszterek belső munkaerőpiaca a társadalmi 

tőkék mobilizálásának fontos színtere, ahol a többségi társadalom által dominált elsődleges 

munkaerőpiactól eltérő módon nemcsak a munkaadók és a munkavállalók találnak egymásra, 

hanem olyan elvont javak áramlanak és teremtődnek meg újra és újra, mint például az 

információ, a szívesség vagy akár a presztízs.  

Miért jelent előnyt a belső munkaerőpiachoz való hozzáférés? Mindenekelőtt a migráns 

vállalkozók olcsó, megbízható, gyakran a többségi társadalomra nem jellemző tudású 

munkaerőre tesznek szert (Zhou, 2004), akikkel tovább fokozza a hatékony együttműködést 

az azonos mentalitás, a közös nyelv és a mindennapi kultúra. Nem ritka, hogy a munkaadó a 

migráns szolidaritás, a kölcsönös segítségnyújtás jegyében segíti alkalmazottait későbbi 

társadalmi mobilitásukban, de az is előfordulhat, hogy a munkaadó „kizsákmányolja” 

alkalmazottait. Kérdéses továbbá, hogy az alkalmazottak anyagai értelemben mennyire járnak 

jól, vagy egyáltalán jól járnak=e a migráns gazdasági klaszter belső munkaerőpiacán (Model, 

1992, Portes=Sensenbrenner 1993, Li 2004).  

A belső munkaerő=piac használatának előnye az informalitásban, azaz az informális 

csatornákon történő munkaerő=toborzásban gyökeredzik. Rokonok, barátok, ismerősök vagy 

ajánlásukra egy harmadik személy alkalmazása nagymértékben csökkenti a toborzással járó 

tranzakciós költségeket. Az informális toborzás ugyan meghatározó, de nem kizárólagos. A 

„Távol=keletről érkezők munkavállalásának főbb jellemzői” elnevezésű kutatás keretében 

elemeztem a kínai Új Szemlében megjelenő száz, véletlenszerűen kiválasztott álláshirdetést. 

Az álláshirdetés=elemzés rámutatott arra, hogy a kínai klaszterben nem ritkák a 

multifunkcionális munkakörök. A feldolgozott álláshirdetések 20 százalékában nem egy 

pozícióra, hanem egyszerre többre kerestek jelölteket a hirdetők. Tipikus párosítások voltak a 

szakács és a bolti eladó, a szakács és a sofőr vagy a bolti eladó és a babysitter.  
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Érdekes módon a kínai nyelven megjelenő álláshirdetések 17 százalékában fogalmazták meg 

a preferált jelölt nemét, 5 százalékában pedig korát is. Bolti eladónak vagy babysitternek 

szívesebben fogadnak nőket, sofőrnek vagy raktárosnak pedig férfiakat. Feltételezhetően itt a 

tradicionális nemi szerepek felfogásának gyakorlatával szembesülhetünk. Az álláshirdetés=

elemzés körvonalazta, hogy a kínai klaszterben milyen feltételeket várnak el a jelöltektől. A 

tapasztalat – a többségi társadalom számára szóló hirdetésekkel összhangban – a klaszter 

munkaerőpiacán is hangsúlyosan jelentkezik elvárásként, ugyanakkor azt is el lehet mondani, 

hogy a kínai nyelvű álláshirdetések nem határozzák meg pontosan az elvárt tapasztalat 

időtartamát.  Sajátosságnak tekinthető, hogy a tartózkodási engedély vagy a magyar 

nyelvtudás előnyt jelenthet egy pozíció megpályázásakor. A feldolgozott álláshirdetések 

harmada deklarálta, hogy csak letelepedési engedéllyel rendelkezők jelentkezzenek, vagy 

hogy az engedély megléte előnyt jelent a pályázásnál. További érdekességnek tekinthető, 

hogy több álláshirdetés is foglalkozott a szállás témakörével= voltak amelyek rögzítették, 

hogy nem tudnak szállást biztosítani, de olyanok is előfordultak, ahol felajánlották ennek a 

lehetőségét. 

A belső munkaerőpiac nem korlátozódik az ország területére, így a toborzási nehézségek54 

kevésbé gyakoriak, és könnyebben, nagyobb merítésből pótolhatóak a speciális szaktudást 

igénylő alkalmazottak55. Egy mongol interjúalanyom elmondta, hogy nem tekinthető ritka 

jelenségnek, hogy a vállalkozó honfitársai mongóliai újságokban hirdetnek és így keresnek 

varrónőket vállalkozásaikhoz56.  A transznacionális munkaerőtoborzást illusztrálják az alábbi 

interjúrészletek: 

„Távoli rokona ajánlott neki munkát az étteremben, megbeszélték a feltételeket, mielőtt 

idejött volna, majd itt kötöttek munkaszerződést is. Kevés viszonylag a fizetés, de a 

szállást és az étkezést biztosítja. Határozatlan időre [szól az munkaajánlat], de 

háromévi munkaviszony után választhatja, hogy marad vagy megy.” 

                                                           
54 A toborzási nehézségek alatt lényegében a munkaerőhiányt értem. A magyar köz=, és szaknyelvben is elterjedt 
munkaerőhiány kifejezés tévesen azt a képzetet kelti, hogy toborzási nehézség csak akkor merül fel, ha kevés a 
jelentkező. Valójában a jelöltek magas bérigénye, alacsony mobilitási hajlandósága, nem friss szaktudása vagy a 
munkavégzéséhez szükséges alapvető kompetenciák hiánya éppúgy okozhat toborzási nehézséget a munkaadók 
számára, mint a jelentkezők elégtelen száma.  
55 Kínában egy szakács nem több egy szakácsnál. Ugyanez a munkavállaló Magyarországon kínai szakácsnak 
számít, ami jelentősen megsokszorozza munkaerőpiaci értékét és társadalmi megbecsültségét.  
56 Forrás: Phanta Rei: „A munkaerőpiaci integráció kihívásai Magyarországon”, 2011 – mongol, migráns interjú 
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„Elveszítettem a munkámat Kínában és elváltam férjétől. Rokonaim segítségével 

jutottam Magyarországra nagy vállalkozási álommal. Kezdetben a rokonaimnál 

dolgoztam, mint eladó.”57 

A határokon átívelő toborzási stratégiák elterjedtségét két indikátor segítségével lehet 

szemléltetni: az első azt mutatja meg, hogy a migrációs döntésben volt=e szerepe a gazdasági 

célú „meghívásnak”, a második pedig azt, hogy vállalkozóként hívott=e alkalmazási céllal 

valakit a származási országból.  

A vizsgált négy migráns csoport közül leginkább a kínaiakra jellemző, hogy migrációs 

döntésükben szerepe volt annak, hogy családi vállalkozáshoz hívták dolgozni. A gazdaságilag 

aktív kínaiak 48 százaléka említette ezt az okot, ugyanez az arány a törökök esetében a 

legalacsonyabb, mindössze 4 százalék. Ugyanakkor érdekes, hogy a török vállalkozók a 

kínaiakat megközelítő mértékben toboroztak már munkaerőt a származási országukban. A 

vietnamiak esetében mindkét indikátor értéke alacsony, az arab országokból érkezőkre pedig 

nem jellemző a transznacionális munkaerőpiacra való támaszkodás.  

4.44. táblázat: Transznacionális toborzás mértékének indikátorai 

 Premigrációs ok: hívták 
családi gazdaságba  

Származási országból hívott 
alkalmazottat  

 n % n % 
Kínai 151 48,4 65 49,2 
Vietnámi 163 27,2 105 20,0 
Arab 85 8,8 15 = 
Török 111 3,5 55 43,6 
 Bázis: Gazdaságilag aktív Bázis: Vállalkozó 

Forrás: MTA2ICCR 2009 

A transznacionális munkaerőpiac egy sajátos jelensége az áthozás2kireptetés (Várhalmi 

2010b). A vállalkozó így olcsó és lojális munkaerőre tesz szert, majd egy idő elteltével, 

amikor az áthozott ledolgozta költségeit, segítséget nyújtanak saját vállalkozása 

beindításában. Az áthozott migráns eleinte alacsony munkabérért vagy csupán koszt=

kvártélyért dolgozik egy vállalkozásban. Cserébe biztosítják számára a munkát, a szállást, 

valamint segítenek hivatalos ügyeit elrendezni, ami jelentős tranzakciós költséggel is járhat. 

Mindeközben az áthozott végigjár egy szocializációs folyamatot is: megismeri a helyi 

viszonyokat, ismeretségekre tesz szert, elsajátítja legalább alapfokon a magyar nyelvet. Egy 

idő elteltével, amikor mindenki „úgy érzi, hogy felkészült”, megtörténik a kireptetés. 

Segítenek saját vállalkozásának beindításában, összehozzák emberekkel, hiteleznek neki, 
                                                           
57

 Forrás: MKIK=GVI: „A Távol=Keletről Magyarországra érkező állampolgárok munkavégzésének fő 
jellegzetességei, típusai”, 2008 – migráns interjú 
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vagy árut adnak bizományba. Az alábbi interjúrészletek illusztrálják az áthozás=kireptetés 

jelenségét: 

„Kezdetben a nagynénémnek dolgoztam, majd az idő elteltével megszereztem a 

bizalmát. A későbbiekben a nagynéni óriási segítséget jelentett abban, hogy önálló 

vállalkozásba kezdjek. A vállalkozáshoz a tőkét is tőle kaptam, ezen kívül a standot is ő 

biztosította számomra. Ezeket a dolgokat mind bizalmi alapon kaptam, sőt [a nagynéni] 

bemutatta a törzsvásárlóit is, megmondta, hogy honnan szerezzek be árut, egyszóval 

mindenben segített.” 

„…a férj családjából három embert, a feleség családjából egy testvért hoztak át… 

Minden testvérük az első hat hónapban náluk segédkezik, megtanítják őket vállalkozni 

és egy kicsit magyarul. A hat hónap után adnak nekik egy kis tőkét a saját vállalkozás 

beindításához, például vesznek nekik egy boltot, az árukat meg tőlük kapják meg. Az 

első testvérük négy év után ment haza Vietnamba, egy eléggé nagy tőkével, amivel kint 

tudott földet, házat venni. Kölcsön esetében nem határoztak meg konkrét időpontot, 

hogy mikor fizessék vissza, hanem rájuk bízták, hogy mikor tudják visszaadni.” 

„[A földiek] a családi vállalkozásukban dolgoztak, mivel nekik meg kellett szokniuk az 

itteni életet, az európai szokásokat, meg kell tanulniuk magyarul, és ha ezek megvoltak, 

belefogtak a saját vállalkozásukba, és most [már] külön vállalkoznak.”58 

A modell érvényessége nem korlátozódik a családra, hanem kiterjed a tágabb rokonságra és 

„földiekre” is. Érezhető, hogy a jelenségben egyszerre érhető tetten a korlátozott 

szolidaritásból és értékintrojekcióból következő kölcsönös segítségnyújtás, valamint a 

gazdasági racionalitás. Fontos kiemelni, hogy az áthozás2kireptetés gazdasági racionalitása 

nem kizárólagosan az olcsó és lojális munkaerőben testesül meg. A kireptetés során egy olyan 

vállalkozás jön létre, ami akár szövetségesként, akár értékesítőként szorosan kapcsolódik a 

„kibocsátó” vállalkozáshoz. Így a „kibocsátó” vállalkozás üzleti súlya növekszik.  

A klaszterek belső munkaerőpiaca nem teljesen zárt, a migráns vállalkozók nemritkán magyar 

munkaerőt is foglalkoztatnak. A nyelv, a szokások, az eljárások ismerete értékessé teheti őket 

munkáltatóik számára. A migráns vállalkozásokban fontos szerephez juthatnak így a magyar 

munkatársak a vevőkapcsolatok területén vagy a hivatalos ügyek intézésében. Fontos, hogy a 

                                                           
58

 Forrás: MKIK=GVI: „A Távol=Keletről Magyarországra érkező állampolgárok munkavégzésének fő 
jellegzetességei, típusai”, 2008 – migráns interjú 
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magyar alkalmazottak számára azonban a migráns gazdasági klaszterban való foglalkoztatás 

gyakran egyenértékű a másodlagos gazdaságban való foglalkoztatással, azaz nem élvezik a 

migráns klaszterekre jellemző mobilitási lehetőségeket.  

Mindezen felül, elsősorban a kínai klaszter köré, kiépült egy komprádoroknak nevezett 

csoport, akiknek a megélhetése közvetlenül kapcsolódik a migránsok magyarországi 

jelenlétéhez. A vállalkozások gyakran szerződtetnek kínai nyelvet beszélő magyar 

értelmiségieket, illetve kiszolgálásukra szakosodott jogi és gazdasági szakértőket; 

munkakörüket tekintve itt elsősorban általános ügyintézőkre, tolmácsokra, jogászokra és 

könyvelőkre gondolhatunk.  

Összefoglalva: a belső munkaerőpiaccal kapcsolatos stratégiák a kulturális értemben azonos, 

olcsó és akár speciális tudású munkaerő alacsony tranzakciós költségeken keresztül való 

toborzását teszik lehetővé.  A belső munkaerőpiac nem korlátozódik az ország területére, 

hanem transznacionális jellegű. Az áthozás2kireptetés folyamata gyakran szövetségesek, 

partnerek életrehívásában csúcsosodik ki.  

4.6.3. Családi erőforrások  
 

A migráció új közgazdaságtanának alapja, hogy a migrációs döntéseket nem egyének, hanem 

családok hozzák, így a migráció a család gazdasági stratégiájának eszközévé válik (Massey 

1993). A családra nem az individualizálódott világban működő általános nukleáris 

alapegységként, sokkal inkább egy kiterjedt, és több generációt is magába foglaló entitásként 

kell tekintenünk. A migráció lehetővé teszi az alternatív jövedelemszerzési lehetőségeket, és 

ez előmozdíthatja a közös társadalmi mobilitást. Az elmélet szakít a neoklasszikus 

megközelítésekkel, és nemcsak az egyén és a család közötti hangsúlyeltolódással: „…a 

közösen cselekvő emberek nem csupán remélt jövedelmük maximalizálására törekednek, 

hanem arra is, hogy csökkentsék a kockázatokat, enyhítsék a kudarcok esetleges 

következményeit” (Stark, 1991 in Massey et al.1993:13). A kockázatok csökkentése mellett 

fontos elemnek tekinthető továbbá a relatív jövedelemszint emelésének az igénye: „…a 

háztartások nemcsak azért küldik külföldre tagjaikat, hogy abszolút értékben emeljék a 

jövedelmeiket, hanem hogy más háztatásokhoz képest növeljék azt, ezáltal mérsékeljék relatív 

deprivációjukat, lecsúszásukat a többi viszonyítási csoporthoz képest” (Stark, 1991 in Massey 

et al.1993:16).  
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A dolgozat szempontjából a megközelítés első pontja tekinthető igazán lényegesnek, hiszen a 

magyarországi migráns gazdasági klaszterek többségére jellemző a családi tulajdonlás. Ez 

számunkra nem tulajdonjogi szempontból fontos, hanem sokkal inkább a humánerőforrás 

hatékony felhasználásának terepeként kell értelmeznünk: „a domináns érték nem a vállalat, 

hanem a család” (Castells 2005: 258). A családi erőforrásokra való támaszkodás lényegében 

életre hívja a családon belüli toborzást és munkamegosztást, illetve a következő generáció 

szocializációjának stratégiáját. 

A családi stratégiák bemutatásakor érdemes különbséget tenni a transznacionális és lokális 

együttműködések között. Transznacionális, családon belüli gazdasági tranzakciónak 

tekinthető az, amikor tőke, javak vagy munkaerő áramlik az országok között. A vállalkozás 

elindításához szükséges tőke például a származási országban jön létre, és a család egy tagja 

beindítja a kihelyezetett vállalkozást. Ha a vállalkozás sikeresen beindul, terjeszkedni kezd, 

aminek megvalósításához további családtagok érkeznek a befogadó országba. Mindeközben a 

kihelyezett vállalkozás profitjának egy részét hazaküldik (remittances), így támogatva az 

otthon maradottakat. A vizsgált diaszpórák közül a kíniakra jellemző leginkább a családi 

stratégia; 46 százalékuk esetében sikerült megragadni a kollektív stratégiát. Ugyanez az arány 

a vietnamiak estében 44 százalék, míg az arab és a török diaszpórákra még kevésbé jellemző: 

náluk 6, illetve 5 százalék azoknak az aránya, akiknek a gazdasági stratégiája családi 

vonásokkal jellemezhető.  

4.45. táblázat: Családi migrációs kooperáció 

 n % 
Kínai 151 45,8 
Vietnámi 163 44,0 
Arab 85 5,6 
Török 111 5,2 

Forrás: MTA2ICCR 2009 
Bázis: Gazdaságilag aktívak 
Megjegyzés: A családi migrációs kooperáció operacionalizálsa az 5.42es fejezetben olvasható.  
 
Nem meglepő, hogy a kínaiak körében a leginkább elterjedt a családi migrációs kooperáció. 

Castells (2005) azt is plasztikusan mutatja be, hogy az anyaországban is alapvetően fontos a 

családi vállalkozások közötti hálózati stratégia: a „családok jólétét az biztosítja, hogy 

valamely nyereségesnek ítélt tevékenységi szektorban új cégeket alapítanak. Egyazon család 

különféle vállalatai alszerződési megállapodásokkal, befektetések cseréjével, és a 

részvénytőke megosztásával összekapcsolódnak. A vállalatok specializálódnak a maguk 
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területén, a családok azonban változatos iparágakban fektetik be tőkéjüket.” (Castells 2005: 

258). 

A családi kooperáció transznacionális vonatkozásai mellett érdemes szót ejteni a lokális 

aspektusokról is. Ezek elsősorban a munkamegosztást és a következő generáció 

szocializációját érintik. A jellemzően mikro= és kisvállalkozásként működő cégek a költségeik 

minimalizálása érdekében hatékonyan támaszkodnak családtagjaira (Ram et al., 2001). A 

családi vállalkozásokban a kulcspozíciókat általában családtagok tölti be, de a vállalkozás 

méretétől függően – akár csak szezonális jelleggel – fizetett alkalmazottakat is 

foglalkoztathatnak. A pozíciók elosztását a rátermettség és a közös megegyezés határozza 

meg, az interjúk tanúsága szerint azonban a nemi szerepek is érvényesülhetnek a 

munkamegosztásban. A nukleáris családok esetében például jellemző, hogy míg a nők inkább 

az üzemeltetéssel, a napi ügymenettel vagy a bejáratott üzletekkel foglalkoznak, a férfiak 

tárgyalnak, üzletet kötnek, ellenőrzik a szállítást vagy új üzleteket indítanak be.  

„A családunkban fel vannak osztva a feladatok. Például, mivel én több nyelven is 

beszélek, ezért én tartom a kapcsolatot a vevőkkel, a partnerekkel, egyszóval mindenhol 

én képviselem a céget. Az árukkal, a Vietnamban élő kapcsolatokkal, az árukészítőkkel 

édesanyám tartja a kapcsolatot. Az unokatestvérem pedig ügyeli a boltot. A feladatok 

úgy lettek felosztva, hogy ki mihez ért a legjobban, így a leghatékonyabb.” 

„Saját családján belül úgy dolgoznak, mint bármelyik cégben. Nincs pontosan 

megfogalmazva, hogy kinek mi a feladata, mégis nagyon hatékonyan működik, mert 

mindent meg tudnak beszélni egymással, és rutinszerű munkamegosztás van. A családi 

vállalkozás azért jó, mert rugalmas.” 

„Feleségem dolgozik a vállalkozásomban. Az ő feladata a belső ellenőrzés, vagyis 

ellenőrzi az alkalmazottakat, tartja a kapcsolatot a könyvelővel 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 ellenőrzi szállítást, továbbad, promóciós terveken dolgozik, 

számláz, stb. Nagyon sok feladata van.”59 
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 Forrás: MKIK=GVI: „A Távol=Keletről Magyarországra érkező állampolgárok munkavégzésének fő 
jellegzetességei, típusai”, 2008 – migráns interjú 



141 / 173 
 

A család méretét, tagjainak rátermettségét, kvalifikációját és kapcsolatait tekinthetjük 

erőforrásnak. Ezek fontos szerepet játszanak a vállalkozás lehetőségeiben és sikerességében. 

Nukleáris családok esetében gyakori, hogy két kiskereskedelmi standot vagy boltot tartanak 

fenn, és az egyiket a férfi, másikat pedig a nő „viszi”. Ilyen esetben a gyermekvállalás komoly 

gazdasági következményekkel járhat, hiszen egyikük – jellemzően a nő – kiesésével kevesebb 

árut tudnak értékesíteni.  

„Itt [Magyarországon] egyedül vezeti a céget, gyerekei miatt a felesége nem tud 

besegíteni a vállalkozásba.” 

„A második gyerek születésével a kisebbik boltot eladtuk.”60 

A családi vállalkozás kiváló szocializációs környezetet biztosít a következő generáció 

becsatornázására is: a kínai és vietnami vállalkozók gyermekei kisebb=nagyobb munkákon 

keresztül megismerik az üzletmenetet, és idővel egyre komolyabb funkciókat tölthetnek be, 

fontos szerepet kapva a családi vállalkozás bővítésében.  

„Munka közben sokat tanultam tőlük [a szülőktől] is. Tudom, hogy milyen nehéz pénzt 

keresni, egy üzletet fenntartani, sokat tanultam így az életről. (…) Mindig is dolgoztam 

a szüleimnek, segítettem nekik. Úgy érzem, ettől 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 az üzlet.” 

Az üzleti kapcsolataim leginkább a szüleim által jól bevált üzleti kapcsolatokból állnak. 

[…] A vállalkozás profilja is egyértelmű 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 tőkével sem kellett bajlódnom”.61 

Az új generáció üzleti életbe való becsatornázása nem általános jelenség. A diszpórák 

tehetősebb csoportjaiban megfigyelhető a felsőfokú iskoláztatásra való törekvés. Míg a 

kínaiak között inkább az angolszász, addig a vietnamiak esetében a magyar felsőfokú 
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intézmények a népszerűbbek. Az angolszász egyetemekre való bekerülés inkább egy 

hosszútávú globális színtéren történő kollektív társadalmi mobilitási stratégia. „A nemzetközi 

iskolák választásában sokkal fontosabbnak tekinthetőek az angol nyelvtudás és mentalitás, 

gondolkozás elsajátításának lehetősége. A mai világ, a globális falu: itt mindenkinek ismernie 

kell azt a nyelvet, amit nyugaton leginkább használnak, és azt a gondolkodást, ami mentén ott 

szerveződik a mindennapi élet. A szülők a nyelv és a mentalitás elsajátításában a nyugat2

orientált nemzetközi mobilitási csatornákba való bekapcsolódás lehetőségét látják, így 

próbálják biztosítani gyerekeik versenyképességét.” (Xiaojing 2011) Ezzel szemben a 

vietnamiak magyar orientációja integrációs szándékukat fejezi ki: sokuknak az a célja, hogy a 

következő generáció már magas presztízsű polgári foglalkozásokon keresztül érje el 

középosztályi életszínvonalat.  

„Ők [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 megfelelően ők nem is jártak magyar iskolába, nem is beszéltek magyarul. Ők 

hétköznap a piacon segítettek, nem is nagyon ismerték az azon kívüli világot, legfeljebb 

időnként moziba vagy játékterembe mentek csak el. Nem volt alkalmuk a magyar 

társadalomba való beilleszkedéshez, megvolt a maguk saját világa.” 

„A szűk család már nem vesz részt az üzletben. A gyerekeim közül a lányom érdeklődik 

a közgazdaság iránt, a fiam inkább mérnök típus.” 

„Lányomra döntésére bízom, hogy mit szeretne kezdeni az életével.”62 

Nem minden migráns gazdasági klaszterre jellemző a családi erőforrásokra való támaszkodás. 

Chan és Cheung (1985) a torontói kínai vállalkozásoknál, Zimmer és Aldrich (1987) pedig 

három angliai városban működő dél=ázsiai kiskereskedők körében tapasztalta a családi 

alkalmazás hiányát. A rendelkezésemre álló kevés török és arab vállalkozóval készült interjú 

alapján úgy tűnik, hogy ázsiai társaikkal ellentétben, ők kevésbé támaszkodnak a családi 

erőforrásokra, és így a munkaerőre sem.  

A családi kooperációs stratégiák a vállalkozásokban a kollektív társadalmi mobilitásra való 

törekvés megnyilvánulásai. A tőke, munkaerő áramoltatása, illetve a következő generáció 
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üzleti szocializációja olyan jelenségek, amik inkább az ázsiai vállalkozások esetében 

lényegiek.  

 

4.6.4. Migráns gazdasági irányítás 
 

A migráns gazdasági klaszterekben a közös, de a többségi társadalomtól eltérő kulturális 

minták, az interakciós várakozások és gyakorlatok, valamint a használt nyelv egy sajátos 

gazdasági környezetet teremtenek: ezek ismerete migráns erőforrásnak tekinthető (Jiobu, 

1988; Aldrich=Waldinger, 1992). Az üzleti kapcsolatfelvételtől a konkrét tranzakciók 

lebonyolításáig az elsődleges gazdaságtól eltérő cselekvési mintázatokkal találkozhatunk. Az 

üzleti interakciónál bevett gyakorlatokat tehát a migránsok alakítják, és ezáltal ellenőrzik a 

folyamatokat. Ez a sajátos működés értelemszerűen védőhálót is teremt, exkluzív hozzáférést 

biztosítva az olyan kollektív előnyökhöz, mint az olcsó munkaerő utánpótlása, valamint az 

értékes kapcsolatok vagy piacok birtoklása. 

A migráns gazdasági irányítás, a kapcsolathálókba ágyazott gazdasági működés információs 

gazdagsághoz vezet. A gazdasági szereplők ismerik egymást, vagy legalábbis hallottak 

egymásról. Tudják egymásról, hogy ki mivel üzletel, mivel ért el üzleti sikereket, vagy éppen 

mibe bukott bele. Többé=kevésbé tehát ismerik egymás üzleti múltját és pénzügyi helyzetét. 

Ez az információs gazdagság üzletkötéskor számottevően csökkenti a kockázatokat. A 

következő interjúrészletek illusztrálják ezt az információs gazdagságot.  

„Körülbelül 6000 vietnami él Magyarországon, ez egy kis társaság, ezért általában 

mindenki ismeri a másikat, vagy hallottak egymásról. Tudjuk, hogy kinek mi a fő 

tevékenységi köre, így elég, ha csak megemlítik nekik, vagy kínálják nekik az árukat. Ha 

valakinek az áruja megfelelő, és tőlük vásárolnak, idővel szoros kapcsolat is kialakulhat 

közöttük.” 

„Számomra az a legfontosabb, hogy tisztában legyek a leendő vagy aktuális partnerem 

fizetőképességével, tőkéjének mértékével. Amennyiben egy vietnamiról van szó, akkor 

ezekkel mindig tisztában vagyok.”63  
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A migráns gazdasági irányítás lényegében azt a stratégiát eredményezi, hogy a migráns 

vállalkozások „bázisa” a védett klaszteren belül marad. Mindez nem azt jelenti, hogy ne 

lennének üzleti kapcsolataik az elsődleges gazdasággal, azonban fontos hangsúlyozni, hogy 

ritkán beszélhetünk kooperációról, és a partnerség nagyrészt a beszállítói kapcsolatokban 

merül ki.  

4.6.5. Kikényszeríthető bizalom  
 

Portes és Sensenbrenner (1993) a társadalmi tőke egyik forrásaként azonosítják a 

kikényszeríthető bizalmat, ami nem az elkülönülés adta szolidaritásból, hanem a közösség 

belső szankcionáló=erejéből táplálkozik. Ezáltal válik lehetővé a bizalmi együttműködés. 

Hirschman (1984) a bizalmat erkölcsi erőforrásnak nevezi, aminek más erőforrásokkal 

szembeni jellegzetessége, hogy használata során növekszik, míg a használat hiánya a 

kimerülésével járhat együtt. Granovetter (1985) egy munkájában amellett érvel, hogy a 

társadalmi hálózatokba beágyazott olyan üzleti tranzakciók, mint a szerződéskötés, a hitelezés 

vagy a munkakeresés, hatékonyan működhetnek. Így a bizalom által olajozott hálózati 

együttműködés a tranzakciós költségek csökkenésével és gyors információáramlással jár 

együtt.  

A migráns klaszterekre, ha nem is kizárólagosan, de jellemző, hogy a bizalmi együttműködés 

jegyében eltekintenek az ügymenetek hivatalos dokumentálásától. Kölcsön vagy akár nagy 

mennyiségű áru áramlik a felek között anélkül, hogy jogi eszközökkel biztosítanák 

helyzetüket, azaz a migráns vállalkozások csökkentik az üzletkötéskor felmerülő tranzakciós 

költségeket. Ezt illusztrálják az alábbi interjúrészletek: 

„Családon belül, barátokkal, megbízható emberekkel általában nem kötünk szerződést. 

Ez egy kialakult szokás, azzal nem kezd el üzletelni az ember, akiben nem bízik meg. Ha 

a bizalom megvan, akkor meg minek a szerződés? A szerződéskötés felvetése már 

önmagában sértheti a másik fél érzéseit is.” 

„Voltak más üzleti kapcsolataim is, egyrészt azok, akiktől vásároltam, másrészt, akik 

tőlem vásároltak. Szerződést ebben az esetben csak az első alkalmakkor kötöttünk. Ha 

már visszatérő vevőkről van szó, sok mindent megengedek, például azt is, hogy hitelbe 

vásároljon. Más nemzetiségű kapcsolatoknál is ez a helyzet. A lényeg, hogy ne veszítsük 

el a bizalmat, mert a kapcsolatnak akkor van vége.” 
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„Szerződést a családon kívül mindenkivel kötök, de azt is csak a kezdeti időszakokban, 

ha kialakult a bizalom, a jó kapcsolat, akkor a szerződéskötéstől idővel eltekintünk. Ez 

egy ázsiai szokás vagy felfogás. Nekünk, ázsiaiaknak, egy kimondott szó többet jelent 

bármennyi papírnál. A családon belüli szerződésírás meg fölösleges, hiszen ha 

szerződést köt például két testvér, majd az egyik nem tudja visszaadni a pénzt, akkor mi 

lesz, beperlik egymást?”64 

Összefoglalva: a társadalmilag beágyazott üzleti működéssel együtt jár a kikényszeríthető 

bizalom, ami lehetővé teszi az üzlet előkészítésének és adminisztrálásának elhagyását, így 

pedig jelentős mértékben csökkennek a tranzakciós költségek.  

4.6.6. Hálózati kooperáció  
 

A hálózati kooperációnak kiemelkedő szerepe van a magyarországi gazdasági klaszterek 

működésében. Természetesen a többségi társadalom vállalkozásait is jellemzi a kooperáció, a 

migráns klaszterek esetében azonban az együttműködés erőteljesebb, és más természetű. 

Esetükben nem egyszerűen üzleti kapcsolatokról van szó, hanem a kooperációban 

teremtődnek meg a vállalkozások működésének alapjai. A hálózati kooperáció olyan 

stratégiák követését teszi lehetővé, mint például a lehetőség=orientált működés, illetve a 

szövetségesek és partnerek életre hívása vagy segítése.   

A hálózati kooperáció lényege a decentralizáltságból fakadó rugalmasság. Castells „A 

hálózati társadalom kialakulása” című munkájában a kínaiak kapcsán a következőképpen 

foglalja össze a hálózati kooperáció előnyeit: „az új termékekhez, új eljárásokhoz, új 

piacokhoz való gyors alkalmazkodást segíti. (…) A szövetségeken keresztül felgyorsul a 

tőkemozgás, és optimális forrásallokáció érhető el.” (Castells, 2005: 259). A vállalkozás 

üzleti erejét tehát az adja, hogy gyorsan és hatékonyan tudja a kapcsolathálóban rejlő 

erőforrásokat mobilizálni. 

A következőkben olyan hálózati kooperációs stratégiákat mutatok be röviden, mint a 

lehetőség=orientált működés és a szövetségesek, partnerek életre hívása, segítése.   

A lehetőség=orientált működés azt jelenti, hogy a profitszerzést szem előtt tartva a migráns 

vállalkozások a kapcsolatok és a kereslet függvényében gyakran váltanak termékportfoliót; a 
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lehetőségre, a nagy üzletre „mozdulnak” rá. Ez egy egyszerű üzleti stratégia: rövid távon a 

lehető legnagyobb profitra szert tenni. Figyelik a kereslet ingadozásait és a konkurencia 

erősségét, így akár egyik napról a másikra valamilyen teljesen új termék forgalmazásába 

fognak bele. (Várhalmi 2009). Az alábbi interjúrészletek illusztrálják a lehetőség=orientált 

működést.  

„Nem ragadtam le egy2egy árucikknél, hanem mindig azt néztem, hogy mire lehet éppen 

kereslet, és miből tudok hasznot húzni.” 

„A kelet2ázsiaiak bátrabbak a vállalkozásokban, nagyobb a rizikóvállalásuk a 

magyarokkal illetve az európaiakkal szemben. Különbség az is, hogy minden apró lépést 

előre kigondolnak, végigjátsszák magukban a lehetséges kimeneteleket, és ezt 

felvállalva kockáztatnak. Sokszor csak egy jó ötlet miatt rizikóznak, például ha jónak 

vélnek egy2egy árucikket, akkor megveszik az összes árut a gyártótól.” 

„A jó váltások is szükségesek a sikerhez.”65 

A közös beszerzés gyakran kapcsolódik a lehetőség=orientált működéshez. Általában többen 

együtt vesznek meg egy rakományt, és megegyezés szerint terítik a piacon. Egyedül egyik 

szereplő sem rendelkezik akkora tőkével, hogy nagyobb mennyiséget vásároljon fel, együtt 

viszont a mennyiség miatt versenyelőnyre tesznek szert. Az alábbi interjúrészletek 

illusztrálják a közös beszerzés működését.  

„Rokonaimnak, akik szintén itt élnek Magyarországon, szintén saját vállalkozásuk van. 

Régebben, mikor ugyanazokkal a termékekkel foglalkoztam, akkor tőlük 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.” 

 „Előfordult, hogy több barát összefogott és egy nagyobb konténerbe együtt szálltunk 

be.”66 
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A gyorskölcsön intézménye is kapcsolódhat a lehetőség=orientált működéshez. Ha adódik egy 

jó üzleti lehetőség, akkor a kapcsolataikon keresztül szedik össze a befektetéshez szükséges 

tőkét. A hálózati kölcsönök esetében általában nincs kamat, emellett az is előfordul, hogy 

határozatlan időre szól a kölcsönzés. A hitel mindig üzleti célokhoz van rendelve, Egyszerűen 

fogalmazva „kaszinóra nem adnak pénzt”. Az alábbi interjúrészlet illusztrálja a gyorskölcsön 

intézményét. 

„Néhányszor előfordult, hogy kölcsönt kaptunk tőle [egy szóban forgó rokontól], hogy 

kifizethessük a másik beszerzési forrást. Ezekről elismervényt írtunk, azonban sosem 

kellett elővenni, mert amint tudtunk, visszafizettük a tartozást.”67 

A szövetségesek életre hívása és megerősítése kiemelkedően fontos a hálózati 

együttműködésben. Korábban az áthozás2kireptetés kapcsán már felmerült, hogy a gazdasági 

racionalitás része a partnerek segítése a vállalkozás elindításában és az üzlet működtetésében. 

A jelenség úgy érthető meg legegyszerűbben, ha feltesszük a kérdést, hogy egy hálózati 

módon működő vállalkozás miképpen lehet sikeres? Akkor, ha egy sikeres hálózatba van 

beágyazva, tehát akkor,  ha a hálózati tagok erősítése a hálózat közös érdeke. A szövetségesek 

életre hívása és megerősítése a következőképpen történhet a gyakorlatban.  

Az egyik leginkább jellemző hitelezési forma a vállalkozás beindításához szükséges tőkére 

vonatkozik. Ez részben vagy egészében gyakran rokonok, barátok támogatásából származik.  

„Vietnamban élő rokonaimtól kaptam pénztámogatást a kezdeti tőkémhez. Ezt kamat 

nélkül már visszafizetettem. Azt még megjegyezném, hogy a kölcsönre nem volt 

visszafizetési határidő.” 

„A közös vállalkozást úgy kezdtük el, hogy egy barátom adta a tőkét, én a munkaerőt, és 

így kaptam az eladás utáni részesedést. Idővel, amikor már összespóroltam egy kis 

pénzt, azt belefektettem a közös vállalkozásukba, és így már a tulajdoni hányad 

arányában osztoztunk.” 

„Az esetünkben a nagynénivel megállapodtunk, hogy ingyen árulhat az asztalnál [a 

piacon egy stand részénél]. A beindításhoz a hitelt is megkapta, és az első évnek a 
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bevétele is övé marad. A következő évek bevételének a felét tartja meg a nagynéni, 

mindaddig, amíg vissza nem fizeti a tartozását.”68 

A hitelezés egy speciális formája az árubizomány. Ilyenkor azonnali fizetés nélkül áramlik a 

felek között az áru. A bizalmi kapcsolatból fakadóan akár egészen hosszú időszakokra is 

kölcsönözhetnek árut egymásnak, általában addig, amíg el nem adják.  

„Ha árut hozok el a rokonoktól, akkor azt általában azonnal kifizetem, de ha nem, az 

sem baj, ilyenkor csak felírjuk a noteszünkbe, és ennyivel el van intézve. Problémák 

eddig ebből még nem adódtak.” 

Általában úgy működik 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 későbbiekben is emlékezzek rá.  A bizalom miatt nem 

akarnak szerződést kötni, azonban ha nem fizetik vissza a megígért időben a pénzt, a 

bizalmunkat hamar elveszíthetik.” 

„Ha már ismerjük az üzleti partnerünket, akkor adnak hitelre, de ha üzletelünk olyan 

régóta, akkor nem is akarunk tartozni nekik. Vannak alkalmak, hogy amikor nincs 

lehetőségem arra, hogy elvigyem az összes árut, amit megvettem, megengedik, hogy a 

felét kifizessem, és a másik felével meg tartozhassak. De ha ismernek, akkor adnak 

hitelre!”69 

A kapcsolathálózati szakirodalomban hídnak azokat a kapcsolatokat nevezzük, amik 

elmozdítása megszünteti a gráf összefüggő jellegét (Szántó, Tóth 1993). Ilyen értelemben 

hidak nélkül szétesne a kapcsolatháló, ami kiemelkedően fontos az erőforrások – információ, 

különböző tőketípusok vagy áru – áramoltatásában, és a különböző szereplők összekötésében. 

Itt a hídfunkciót betöltő 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 jellegű kapcsolat milyen erőforrást jelenthet, hiszen az 

elosztói láncban elfoglalt pozíció nagymértékben meghatározza a profitot.  
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„Vietnamiakkal van partnerkapcsolatom, tőlük importálom az árut. Barátok mutattak 

be egy vietnami céget. Eleinte együtt dolgoztunk velük, később azonban közvetlenül is 

dolgoztam a céggel. Kezdetben pusztán vásárlói volt a kapcsolatunk, de később 

barátokká váltunk a cégtulajdonosokkal.” 

„A sógornőm révén is megismertünk néhány embert, akiktől beszerzési áron vettünk 

árukat, amelyeket aztán a piacon továbbadtunk. Fontos, hogy olyan áron szerezzük be 

az árut, ami nem túl magas.”70 

A kedvezmények biztosítása lényegében azt jelenti, hogy bizonyos üzletfelek kedvezőbb áron 

jutnak hozzá az áruhoz, mint mások. Az ilyen kapcsolatok lehetnek szimmetrikusak és 

aszimmetrikusak. Szimmetrikus esetről akkor beszélhetünk, ha az összes résztvevő fél 

kölcsönösen kedvezményes árat biztosít a többinek, aszimmetrikus esetben ugyanez 

értelemszerűen egyoldalú. Aszimmetrikus kedvezménybiztosítás jellemző a vállalkozások 

„kireptetés” fázisában, amelyet részletesen is érintünk a foglalkoztatásról szóló fejezetben.   

„A sógornőmnek kulcsszerepe volt abban, hogy saját vállalkozást indítottunk. Nagyon 

sokat köszönhetünk neki. A sógornőm az egyik állandó, biztos beszerzési forrásunk. 

Rokonok révén kedvezményes áron kapjuk meg tőle az árut, mi pedig megpróbálunk 

minél többet eladni a készletéből.” 

„A nagynénémnek óriási szerepe van a vállalkozásban. Például jelentős 

kedvezményekkel tőle szerezzük be az árut.” 

„A vállalkozásunk saját családi vállalkozás, amelyben nem szerepelnek a rokonok és 

testvérek. Azonban üzleti kapcsolatban állunk velük, ugyanis tőlünk vesznek árukat a 

rokonok. Ők kivételes vevőknek számítanak, például a legolcsóbb áron vehetik meg az 

árukat, vagy ha igényt tartanak egy bizonyosra, akkor kizárólagosan csak nekik adják 

el, így a többi vevőhöz ezek már nem is jutnak el.”71 

Az üzleti stratégia egyeztetése gyakran jár együtt a közös beszerzéssel; hálózaton belül 

megegyeznek a felek, hogy ki hol teríti az árut, és hogy milyen árakat használnak.  
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„Tapasztalataim alapján a vietnamiak jobban összetartanak, mint a kínaiak. Úgy látom, 

hogy a piacot [az Asia Centert] mára felosztották maguk között, megvannak azok a 

generálimportőrök, akik nagy mennyiségben behozzák az árukat, nekik megvan a 

disztribúciós hálózatuk, ami azt jelenti, hogy az áruk ugyanabban az időpontban, 

gyakorlatilag megegyező áron kerülnek a kereskedőkhöz. A közösségi működés abban is 

megnyilvánul, hogy amikor egy új szereplő lép színre, akkor őt gyorsan helyre teszik, 

azaz meghatározzák, mit tehet, mit nem tehet – itt cél a közös megelégedés.”  

„Nem mondhatjuk, hogy közös családi vállalkozásról lenne szó, mert mindenki 

vállalkozóként saját céget alapított. A család együtt azonban megtartotta a fehérnemű2

hatalmat [a piacon].”72 

A most bemutatott hálózati kooperáció egy sajátos, a többségi társadalomtól eltérő 

jellemzőkkel bíró kapcsolathálóban valósulhat meg. Látható, hogy a lehetőség=orientált 

működés, illetve a szövetségek életre hívása és segítése egyszerre csökkenti a tranzakciós 

költségeket és üzleti kockázatokat. 

A piac megszerzésére, a versenyelőny megtartására irányuló gazdasági stratégiák a 

lehetőségek és a jellegzetességek függvényében alakulnak ki. A fentiekben láthattuk, hogy a 

migráns gazdasági klaszterek a többségitől eltérő módon, sajátos logika alapján működnek. A 

munkaorientált életforma versenyelőnyt eredményez a többségi társadalom vállalkozásaival 

szemben. A belső munkaerőpiac használatából fakad az informális és a transznacionális 

toborzás, ami csökkenti az egyéb toborzással járó kockázatokat és a tranzakciós költségeket, 

mindemellett az ebből fakadó azonos munkakultúra és közös nyelv fokozza az együttműködés 

hatásfokát. Ide tartozik a rendkívül izgalmas áthozás=kireptetés jelenség is, amikor a 

vállalkozó az anyaországból hív munkaerőt, majd egy idő elteltével, amikor az áthozott 

ledolgozta költségeit, segítséget nyújtanak saját vállalkozása beindításában. Az áthozással a 

vállalkozó olcsó és lojális munkaerőre tesz szert, a kireptetés során pedig egy olyan 

vállalkozás jön létre, ami akár szövetségesként, akár értékesítőként szorosan kapcsolódik a 

„kibocsátó” vállalkozáshoz = így a „kibocsátó” vállalkozás üzleti súlya növekszik. Ebben a 

folyamatban egyszerre érhető tetten a kölcsönös segítségnyújtás, a migráns szolidaritás és a 

gazdasági racionalitás. A családi kooperáció különösen a kínai és vietnami esetben a migráns 

vállalkozások egyik alapvetése. A családon belüli toborzás és munkamegosztás, illetve a 
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következő generáció üzleti szocializációja a hatékonyság, rugalmasság és alacsony 

tranzakciós költségek mellett elkötelezettséget eredményez. A migráns gazdasági ellenőrzés 

védőhálót teremt, exkluzív hozzáférést biztosítva az olyan kollektív előnyökhöz, mint az olcsó 

munkaerő utánpótlása, valamint az értékes kapcsolatok vagy piacok birtoklása, így 

csökkennek az üzleti kockázatok. A kikényszeríthető bizalomból fakad az üzleti előkészítés és 

adminisztráció egyszerűsödése, ami szintén csökkenti az üzleti tevékenység járulékos 

tranzakciós költségeit. A hálózati kooperáció alatt a lehetőség=orientált működést és a 

szövetségesek, partnerek életre hívását, segítését tárgyaltam. Számos eszközzel illusztráltam, 

hogy a különböző hitelezési formákon, közös üzleti tevékenységeken, szívességeken keresztül 

hogyan valósul meg a migráns vállalkozások közötti kooperáció.  
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5. Záró gondolatok: globlizáció, kapcsolatháló, transznacionalitás 
 

Induljunk ki egy közhelyszerű állításból: a migránsnak a kapcsolathálója jelenti a boldogulása 

kulcsát. Valóban számos jel utal arra, hogy a nem elitmigráció esetében a kapcsolatok jellege 

és számossága felülírja a hagyományos tőkék megszokott transzformációs lehetőségeit. A 

vagyon, a tudás és a kompetenciák nem egy magától értetődő és így az univerzalitás 

látszatával bíró térben kamatoznak, hanem a kapcsolatháló teremtette egyedi 

beágyazottságban. A többségi társadalomnak nem kérdéses az, hogy ha hivatalos ügyet akar 

intézni, ha megbetegszik, ha hitelre van szüksége vagy ha munkát keres, hova forduljon – egy 

migráns esetében azonban a nyelvi, kulturális különbözőség és az információhiány miatt 

mindez már nem magától értetődő. Egyszerűen: „Egy várandós kínai nő nem a védőnőt keresi 

fel, ha problémája van, hanem a tolmácsot” (Sárkány 2001:44). Emlékezzünk, hogy a 

disszertációban a munkaerő toborzás, a hitelezés vagy az üzleti együttműködés kapcsán 

számos példa illusztrálja a migráns kapcsolatháló instrumentális jelentőségét. Mindemellett 

számos esettanulmány és statisztika támasztja alá, hogy a kapcsolatok jellege nemcsak az 

érvényesülést, a munka és az üzleti lehetőségeket körét, de a migrációs célország 

megválasztását vagy akár az identitásstruktúrát is meghatározhatja.  

A kapcsolatháló meghatározó jelentősége egy olyan korban, ahol a hálózatiság az internettel 

szinte kézzelfoghatóvá vált, nem véletlen. Az egyén érzékelését elsődlegesen befolyásolja a 

környezete által közvetített információ, a világról alkotott képet tehát a környezet határozza 

meg. Amikor az egyén értékválasztásait, attitűdjeit vagy fogyasztói magatartását 

tanulmányozzuk, módszertani korlátozottságából fakadóan megfeledkezünk arról, hogy az 

ember sohasem maga választ, hanem mindössze a környezet által felkínált opciók egyikével 

él. A kapcsolathálót középpontba helyező megközelítések vívmánya az, hogy az egyént nem 

ragadja ki a társadalmi közegéből, és így képes kezelni a csoportalakzatokban testet öltő 

strukturális kényszereket vagy éppen lehetőségeket. 

A kapcsolatokra való támaszkodás azonban nem újszerű és nemcsak a migránsok sajátja. Itt, 

napjaink posztszocializmusában a kapcsolatok fontosságát hangsúlyozó állítások 

közhelyszámba mennek. Sosem felejtem el, ahogyan Bereményi Géza Eldorádó című filmje 

Monori Sanyi bácsijának, a piac egykori urának magyarázzák az új, állam=szocialista 

helyzetet: „… a pénz mamár csak rongy, nem lehet vele semmit elintézni. A kapcsolatok, az 

ismertség, az igen, azzal elérheti az ember, amit akar”. Az interneten születő alkalmazások, 
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mint  a facebook, a torrent oldalak és blogok a hálózatiságot sokkal kézzel foghatóbbá tették, 

így ez már nem csak nagy igazságokban visszhangzik, hanem mindennapjaink egyszerű 

rutinjainak alapjává is vált.   

A beágyazottságot tehát nem kell túlmisztifikálni. Gondoljunk csak bele, hogy kikhez 

fordulunk tanácsért, esetleg segítségért, kikkel osztjuk meg érzéseinket vagy szabadidőnket. 

Lényegében ugyanazokért a célokért mindenki kér, ad és megoszt, a lényegi különbség, hogy 

ezen aktusokat kikkel tesszük. Többé vagy kevésbé mindenki kapcsolatokba ágyazva 

érvényesül, gondolkozik és választ, így ez önmagában nem lényegi. A migránsok esetében 

nem a hálózatiságot, hanem annak sajátos jellegzetességeit szükséges hangsúlyozni. Mi is 

teszi sajátossá a migránsok kapcsolathálóját? Egyszerűen fogalmazva: a migrációval az egyén 

kapcsolathálójának egy része áthelyeződik a befogadó országba, ezzel teljesen megváltoztatva 

a hálózat struktúráját. A megváltozott struktúra pedig új konfliktusoknak, dilemmáknak és 

lehetőségeknek ad szabad teret.   

A transznacionalitás jól alkalmazható értelmezési keretet nyújt a globizált világ migrációs 

jelenségeinek megértéséhez. Ha ma a migrációt kutatjuk, nem nélkülözhetjük a kibocsátó és a 

befogadó országokhoz fűződő különböző jellegű kapcsolatok együttes elemzését. Legyen szó 

akár a politikai, akár a gazdasági mező mellett olyan egyszerű, mindennapi dolgokról, mint az 

étkezés, a zenehallgatás vagy akár az öltözködés, nem vonatkoztathatunk el attól, hogy a 

migránsok egy jelentős csoportjának társadalmi beágyazottsága nem egy lokalitáshoz köthető. 

A migráció transznacionális jellege szépen illeszkedik a körülöttünk egyre inkább kiteljesedő 

globális világ képébe. Ennek természetesen mi, nem migránsok is részei vagyunk. Tegyünk 

csak fel magunknak néhány kérdést: milyen divattrendek alapján is öltözködünk, milyen zenét 

is hallgatunk? A magyar futball bajnokságban, vagy a Bajnokok Ligájában szurkolunk 

csapatoknak? Nem olvastuk=e érdeklődéssel a legutóbbi amerikai elnökválasztás részleteit? A 

migránsok transznacionalizmusa és a többségi társadalom globalizmusa között azonban van 

különbség. Míg a globalizáció inkább a nemzetköziséget hordozza magában, ahol a 

lokalitások határai elmosódnak, addig a transznacionalizmus a lokalitásokba ágyazódva, 

azokat felértékelve és összekötve hoz létre valami újat. Amikor tehát migrációs jelenségeket 

vizsgálunk, legyen szó gazdaságról, politikáról, kultúráról vagy akár mindennapi rutinokról, 

úgy juthatunk életszerű válaszokhoz, ha a többszörös beágyazódást szem előtt tartva tesszük 

fel kérdéseinket.  
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A transznacionális társadalmi térben való részvétel sajátos, egy meghatározott lokalitáshoz 

nem köthető élethelyzeteket teremthet. Ilyen élethelyzetben lehet például az a Budapesten élő 

vietnami anyuka, aki a szülői értekezlet után megbeszéli lányával matematika=érdemjegyeit, 

majd másnap a Hanoiban ébredő alkalmazottainak Skype=on tart eligazítást. Vagy a 

Budapesten tanuló török egyetemista, aki a nyári szünetben magával viszi magyar 

menyasszonyát, hogy bemutassa Ankarában élő családjának és barátainak. Vagy a 

Magyarországra is járó mongol Sárga Újságot olvasó büfés, aki közben fél füllel a budapesti 

közlekedési híreket hallgatja a rádióból. Napjainkban a nemzetközi migránsok jelentős 

hányada éli meg, hogy társadalmi életének különböző szeletei akár nagyon különböző 

kontextusokban, más és más szabályok szerint zajlanak. 

A többszörös beágyazódás nem jár gyökértelenséggel: életük, legyen szó karrierről, 

életszínvonalról, családról vagy jövőbeli tervekről, egyszerre több vonatkoztatási pont mentén 

szerveződik: a származási ország, a befogadó társadalom közege és a diaszpóra közössége. 

Egy migráns hozzászokik a folyamatos hasonlítgatáshoz, mérlegeléshez, minden szituációban 

újraértelmezi és újra elhelyezi magát. Ez a sokdimenziós látásmód áthatja a mindennapokat, 

így számos izgalmas példát rejt magában. Emlékezzünk Statuma, az indiai diáklány 

öltözködéssel kapcsolatos dilemmájára: hazautazásakor szárit vagy farmert viseljen? 

Gondoljunk a kínai és a vietnami fiatalokra, hogy miért választanak eredeti nevük hangzására 

hasonlító, helyi keresztneveket. A többszörös kötődés egyszerű formában tetten érhető az 

ünnepek megtartásában is. A Magyarországon élő legtöbb vietnami például egyaránt 

„ünnepli” a karácsonyt, a húsvétot és természetesen a holdújévet is. Karácsonykor 

karácsonyfát állítanak, húsvétkor megérkezik a nyúl, holdújév alkalmával összegyűlik a 

diaszpóra és tradicionális ételek kerülnek az asztalra, és az „otthon” dallamaira hívják 

egymást táncba.  

A disszertációban a többszörös beágyazódás munkaerő=piaci, gazdasági vonatkozásait 

vizsgáltam, célom annak megragadása volt, hogy a transznacionális üzleti kapcsolatok miként 

teremtik meg Magyarországon néhány migráns közösség gazdasági alapjait. Sok más mellett 

bemutattam, hogy a határokon átívelő személyes nexusokon keresztül hogyan áramlik az áru, 

a munkaerő vagy az információ, illetve a transznacionális üzleti kapcsolat egy olyan tőke, ami 

könnyen transzformálható anyagi biztonságra vagy magas presztízsre.  

Fontos látni azonban, hogy a transznacionális üzleti kapcsolatok nemcsak migráns 

gazdaságokat hívhatnak életre. A többszörös beágyazottság önmagából fakadóan tágítja a 
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lehetőségek horizontját. Vegyünk példaképpen egy határon túli magyar fiatalembert, aki 

Magyarországra jött tanulni, elvégezte az egyetemet és a munkahelykeresés dilemmái előtt 

áll. Számára a lehetőségek széles tárháza adott. Anyanyelvi szinten beszéli két ország nyelvét, 

ismeri a mindennapi szokásokat, a hivatali ügyrendeket. Mindkét országban otthonosan 

mozog, van helyismerete, vannak barátai, a mindennapi beszélgetések módja és témái 

számára nem újdonság erejűek. Ő az álláskeresést nem szűkíti Magyarországra, itthon és 

otthon egyaránt informálódik, mérlegel. Sőt, mivel migrációs élménnyel már rendelkezik, egy 

harmadik országban lévő munkahely választásától sem idegenkedik annyira. Már átélte azt, 

hogy milyen „idegennek” lenni, megvannak az eszközei ennek feloldására, sokkal bátrabban 

lép az ismeretlen felé.  

Az egyszerű példa jól mutatja, hogy a migráns célja hasonló, mint a nem migránsé, a 

többszörös beágyazottság miatt viszont az eszközök szélesebb horizontja áll a rendelkezésére. 

Emiatt lehetőségeik nem kötöttek egy lokalitáshoz, így boldogságuk és gyarapodásuk 

horizontját kevésbé korlátozzák az országhatárok, nagyobb térben „játszanak”. Napjaink 

világában, a globális világban pedig számos eszköz támogatja azt, hogy családi, baráti életük 

vagy karrierjük ne egy helyen valósuljon meg.  

Számos példa mutatja, hogy a migrációs karrierek nem feltétlenül érnek véget egy másik 

országba való áttelepüléssel. A migráció sokkal inkább egy összetett egyéni vagy családi 

társadalmi mobilitási stratégia része. Ezért például az állampolgárság megszerzése sem 

önmagában vett végcél; a migránsok számára ez inkább egy olyan eszköz, ami saját vagy 

családjuk migrációs stratégiájának megvalósítását teszi lehetővé. Elég arra gondolni, hogy a 

magyar állampolgársággal egy sor uniós jog is jár, amelyek a további migráció, harmadik 

országbeli munkavállalás lehetőségét könnyítik meg. Ezen a ponton tehát érdemes 

végiggondolni, hogy a bevándorló kifejezés mennyire írja le napjaink migrációs 

folyamatainak lényegét. A kifejezésben ugyanis a hangsúly azon van, hogy emberek 

„bejönnek”, pedig nem ez a lényeg. Ha a migráció jellegzetességeit úgy vizsgáljuk, hogy az 

állandó mozgás, az egyszerre több helyhez való tartozás helyett a „bejövésre” helyezzük a 

hangsúlyt, akkor napjaink migrációs folyamatát nem tudjuk megérteni. 

A többszörös beágyazódás gazdasági vonatkozásai mellett nem szabad elfeledkezni az 

identitás, gyereknevelés, nemi szerepek témáiról sem. Ha a kapcsolathálót tekintjük az 

identitást konfiguráló kontextusnak, akkor magától értetődik, hogy a kapcsolati struktúra 

megváltozásával megváltozik az identitás természete is: egyes szempontok eltűnnek, mások 
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felértékelődnek, sőt újak is létrejöhetnek.  A második generációs migráns fiatalok élik meg 

leginkább a kettőséget, hiszen az elsődleges és másodlagos szocializáció üzenetei sokszor 

inkonzisztensek, gyakran eltérő szerepelvárásokat támasztanak, így az önmagában is 

konfliktusos pubertáskor új színezetet kap. Ezért sem véletlen, hogy nem feltétlenül 

magyarországi, de mindenképpen származási országbeli migránst tartanak ideális partnernek 

– úgy gondolják, hogy csak egy hasonló dilemmákat, konfliktusokat átélt társ értheti meg 

őket, aki itt vagy máshol éppúgy részese a migrációs élménynek.  

Fontosnak tartom itt is kiemelni az új közgazdaságtan központi tételeit, miszerint a migrációs 

döntéseket nem egyének, hanem családok hozzák, így a migráció a család gazdasági 

stratégiájának eszközévé válik. Egy nem nukleáris család számára a migráció nemcsak a 

jövedelem maximalizáció szempontjából hasznos, hanem jelentős kockázatcsökkentő szerepe 

is van – például ha a család vagy a háztartás egyszerre több munkaerőpiacon van jelen, akkor 

a kockázatot szétterítik. Mindez azt jelenti, hogy a nemzetközi vándorlás nemcsak a migráló 

egyén életére bír hatással, hanem az otthon maradtakét is befolyásolja. Ez a legkönnyebben a 

hazautalásokon keresztül ragadható meg. A rendszeres hazautalások például 

meghatározhatják a család életszínvonalát, fogyasztási mintázatait, sőt ezektől függetlenül 

társadalmi presztízsét is. Nem ritka, hogy a hazautalás konkrét céllal történik, azaz a 

hazaküldött pénz „pántlikázott”, konkrét igények kielégítésére szolgál. Ezekben az esetekben 

a küldő nem egyszerűen egy támogató szerepét tölti be, hanem többszörös beágyazottságának 

megfelelően, részt vesz a pénz felhasználásának diskurzusában.  

A hazautalás nemcsak pénzbeli lehet, hanem „társadalmi” is. Ötletek, vélemények, 

gyakorlatok, információ is áramlik, amelyek a multinacionális vállalatok spillover hatásához 

hasonlóan befolyásolják az otthon maradtak családi viszonyait, nemi szerepeit, identitását 

vagy akár politikai és gazdasági részvételét. Mindemellett nem szabad elfelejteni azt sem, 

hogy a diaszpórák speciális igényeinek kielégítése, gondolhatunk itt tradicionális 

élelmiszerekre vagy kulturális javakra, visszafelé is áramolnak, azaz a kibocsátó országokban 

létrejön egy iparág, ami a diaszpórák szükségleteinek ellátására szakosodott. Eszerint 

napjaink transznacionális migrációja akkor érthető meg, ha egy olyan folyamatként tekintünk 

rá, ahol a különböző lokalitások között javak, lehetőségek és kényszerek oda=vissza 

áramlanak.   

A migrációs kutatások területén, mindezért az jelentene igazi előrelépést, ha a jelenségek 

vizsgálati körét nem korlátoznák az országhatárok. Ahogyan a migráció hatásai, a migrációs 
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stratégiák sem korlátozódnak egy ország területére, ahogyan a hasznok és költségek is 

egyszerre több lokalitásban jelentkeznek, így üdvözülendőek lennének olyan empirikus 

kutatások, ahol az elmélet és a módszer összhangban állna egymással. Ezen kutatások célja 

nem egy adott helyen lévő migráns, hanem a teljes hálózat feltérképezése lenne = ne felejtsük 

el Guarnizo felkiáltását: utazó kultúrák vizsgálata utazó kutatókat igényel! �
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Magyar nyelvű összefoglaló 
 
Az Egyesült Államokban az asszimilációs teória sikertelen válaszkísérletei nyomán terelődött 

a figyelem az etnikai gazdaságokra, mint a munkaerőpiac és társadalmi mobilitás színhelyeire 

(Waldiger 2003). A migrációkutatók felismerték, hogy egyes migráns csoportok az elsődleges 

munkaerőpiacra való bekapcsolódás helyett létrehozzák saját vállalkozásaikat, amelyekben 

jellemzően saját származásuknak megfelelő munkaerőt foglalkoztatnak. 

Jelen dolgozat célja egyfajta hiánypótlás. Az Egyesült Államokban és Nyugat=Európában az 

elmúlt húsz évben számos hosszabb=rövidebb tanulmány született a migráns gazdaságokról, 

míg Magyarországon ez a téma a háttérben maradt. A korábbi kutatások, egy=egy kivételtől 

eltekintve, a migránsokat leginkább alkalmazottként láttatják; munkaerőpiaci jelenlétüket a 

jogi szabályozás, az integráció, a társadalmi mobilitás, a diszkrimináció, a 

munkakörülmények vagy a feketemunka fogalmai köré szervezve írják le. Az alábbiakban 

annak bemutatására teszek kísérletet, hogy néhány magyarországi migránscsoport a többségi 

társadalométól gyökeresen eltérő struktúrák keretein belül dolgozik és érvényesül a 

munkaerőpiacon.  A disszertációban ezeket a struktúrákat migráns gazdasági klaszternek 

nevezem és olyan (1) elsődleges gazdaságtól részlegesen független vállalkozásokat értek 

alattuk, ahol (2) a tulajdonosok migránsok, és jellemzően, de nem kizárólagosan ugyanolyan 

származású migránsokat foglalkoztatnak, illetve (3) működésük alapfeltételei a 

csoportjellegzetességekből fakadó erőforrások mobilizációján alapszik.  

Az empirikus fejezetben négy migráns csoport gazdasági klasztereivel foglalkozok. A 

hivatalos statisztikák, interjús tapasztalatok és szakértői vélemények szerint a kínai, vietnami, 

török és az arab migránsok körében nagyobb arányban találunk vállalkozókat, mint más 

csoportoknál. Az első részben bemutatom a migráns vállalkozások szabályozási és gazdasági 

környezetét, a másodikban a vállalkozások számosságával és ennek gazdasági 

következményeit járom körül. A harmadik részben ismertetem a migráns vállalkozások 

gazdasági tevékenységének koncentráltságát, majd a negyedikben, kiemelt figyelmet fordítva 

a transznacionális vállalkozókra, statisztikai modellek segítségével megrajzolom az egyes 

munkaerő=piaci státusz csoportok profilját. Az utolsó részben a migráns vállalkozókra 

jellemző üzleti stratégiákat ismertetem. 
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Angol nyelvű összefoglaló 
 

In the United States after the failure of the assimilation theory the focus has shifted to the 

ethnic economies being  a scene for the labour market and social mobility (Waldiger 2003). 

Migration researchers identified that certain migrant groups simply set up their own 

enterprises mainly employing people from their own country of origin, rather than entering 

the primary labour market themselves. 

The purpose of the present study is to fill a gap as while in the past 20 years numerous studies 

were carried out about ethnic economies in the United States and in Western Europe, in 

Hungary the issue has been neglected. In previous research studies = with a couple of 

exceptions = migrants were only studied as employees from the perspective of legal 

regulation, integration, social mobility, discrimination, working condition and illegal 

employment. Hence this study provides insight how some migrants actually work and become 

successful via an uncommon economic structure in the labour market.  These structures are 

called migrant economy clusters going forward and are partially independent of the primary 

economic sector, also their owners are migrants who typically but not exclusively employ 

labour force of the same origin, and the precondition of their operation is based on  

mobilization of resources derived from  the group characteristics.  

According to all sources = including official statistics, interviews and expert views = 

entrepreneurs are overrepresented within Chinese, Vietnamese, Turkish and Arab origin 

groups therefore in the empirical chapter economic clusters of  these four migrant groups 

were investigated. 

 

  


