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Adalékok a hármashatár háromszoros beágyazottságához 
Sik EndrE

A háromSzoroS bEágyAzottSág címben megfogalmazott kiinduló tézis a következő feltételezésen alapul: ahhoz, 
hogy a hármashatár térsége (a továbbiakban: hármashatár) működését megértsük, három kontextusba beágyazva kell 
elemeznünk a határt mint korlátok és mint lehetőségek kombinációját.

Ezek a korlátok és lehetőségek gazdasági értelemben azt jelentik, hogy a határon átjutni kockázatos lehet, aminek 
csökkentése feltehetően költséges, ám ennek sikeres kivitelezése profittal kecsegtet. Az, hogy ezt egy adott gazdaság 
szereplői (akár egy háztartás, akár egy informális vagy formális gazdasági szereplő) milyennek érzékelik a határ adta 
korlátok és lehetőségek egyenlegét, az attól függ, hogy a határ két oldalát összehasonlítva mekkora egy adott termék 
árkülönbsége, milyen a határ átjárhatósága, mekkora a fizetőképes kereslet és milyenek a fogyasztási szokások stb. 
Társadalmi értelemben is igaz, hogy a határ lehetőségektől foszthat meg és lehetőségeket teremthet. Ebben a dimen-
zióban nem a költségek és a haszon mérlegelése a döntő, hanem az, hogy miként hat a határ „használata” az egyén, 
a háztartás, a gazdasági egység társadalmi helyzetére. Függhet attól, hogy mennyire erős a határ túloldalán élőkkel 
szembeni ellenségesség (vagy ennek ellentéte, a szimpátia), hogyan hat a helyi társadalomban elfoglalt helyzetre  
a határon túli jelenlét, támogatja-e vagy akadályozza-e ezt a világban való eligazodás képessége, a határon átnyúló 
kapcsolati tőke stb.

Ahhoz, hogy a fenti folyamatokat vizsgálni tudjuk, a hár mas ha tár három olyan metszetét kell elemeznünk, ame-
lyekbe ágyazottan a térség lakói és vállalkozói, az itt működő állami és civil szervezetek a határ korlátait és lehetősé-
geit érzékelik, s ahogyan a határt „használják”. Tanulmányom célja, hogy ebben a hármas tagolásban egybegyűjtsem  
a hármashatár működésének megértését segítő történelmi, gazdasági, politikai és szociológia sajátosságokat.1 Mivel 
e dimenziók mindegyikéről (illetve egymással való összefüggéseikről könyvtárnyi szakirodalom született, ezért aláza-
tosan be kellett látnom, hogy jobban teszem, ha az elemzés során nem törekszem másra, mint a mások által felhal-
mozott tudás kompilációjára. Vagyis ebben a fejezetben igyekszem a minél szélesebb körben született (és kritikailag 
értékelt) tudást oly módon elrendezni, hogy azok alapján a határ beágyazottsága három metszetének legfontosabb 
szociológiai jellemzőit leírhassam.

A beágyazottság első metszete a történelmi „előélet” és azon strukturális jellemzők összessége (pl. demográfiai 
helyzet, gazdasági fejlettség, infrastruktúra), amelyek a határon átnyúló tevékenységek hosszú távú folyamatait befo-
lyásolják, és amelyekre ráépülnek a rövid távú (szabályozási) hatások. A második metszet a térség informális gazdasá-
ga, amely a gazdasági-társadalmi folyamatokra – nem is rejtett módon – erős hatással van, magában foglalva hosszú 
távú (a monarchiabeli kereskedelmi utak és a szocialista kgst-piacok máig ható ereje), illetve a határ mentiségből fakadó 

1 Tudván tudva, hogy a történelem nem ott kezdődött, ahol az elemzés kezdődni fog, a tér nem ér véget a régió határainál, a politikai és 
gazdasági folyamatok nemzeti és globális folyamatok picinyke darabkái csupán.
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rövid távú (csempészet és korrupció összekapcsolódására reagáló szabályozási kísérletek) hatásokat. A harmadik met
szet a régió sajátos etnikai tagoltsága, ami (természetesen a társadalmi rétegződés hatásaival keveredve) befolyásolja  
a határon átnyúló tevékenységeket. A kvázidiaszpóra léte és ereje egyfelől azt jelenti, hogy a határon átnyúló folyama-
tok egy etnikai mezőbe tagoltan működnek, tehát míg azok számára, akik „belül vannak”, ez a határ nyújtotta lehető-
ségek bővülését és a korlátok lazulását jelenti, addig a „kívülállók” számára ennek ellentétét. Másfelől a kvázidiaszpóra 
sajátos politikai-szabályozási helyzetet is jelent, ami etnikumspecifikus módon hat a határ korlátainak és lehetőségei-
nek alakulására.

A hármashatár „előélete” és strukturális jellemzői

A hármashatár (1. térkép) valójában három, egymáshoz közel eső hármas határszakasz találkozási egységének tekint-
hető.

1. térkép 
A hármashatár  

három hármas-
határszakasza  
(Kárpátaljával  

a központban)

Forrás: saját 
szerkesztés.

Megjegyzés: A három kör jelzi a három hármashatárt, amelyek vagy benne vannak, vagy közel esnek 
a hármashatárhoz (amit a térképen az ellipszis jelöl). A kárpátaljai térképszelet mutatja a körzetek 
határait (világosbarna vonalak) és a legfontosabb utakat (fekete vonalak) is.

Tehát (ha Lengyelországtól és Romániától el is tekintünk) három ország periferiális régiói „előéletének” és struktu-
rális jellemzőinek összehasonlító elemzését kell elvégeznünk. Belátható, hogy ez még akkor sem lenne egyszerű fel-
adat, ha bővelkednénk megbízható és idősoros adatokban. Mivel azonban Kárpátaljáról – nem beszélve annak kisebb 

Lengyelország

Szlovákia

Ukrajna

Magyarország

Románia

körzethatár
fontosabb utak
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egységeiről – nem tudtunk (megbízható) adatokra (adatsorokra) szert tenni,2 ezért vállaltan a fejezetben szereplő ösz-
szehasonlítások esetlegesek és változó terjedelműek lesznek. Következésképpen kérjük az Olvasót, hogy az itt követke-
zőket csak feltételezések alátámasztására alkalmas szemléltetésnek, s ne végső megállapításoknak tekintse. A legjobb, 
amit tehettem, az nem több, mint hogy a hármashatár gazdasági helyzetét változó perspektívába próbálom helyezni:  
(1) olykor az európai és a közel eső nagyrégiókhoz (NUTS2) képest; (2) olykor e régiókon belül a határhoz közel eső részt 
a régió egészéhez képest; (3) olykor a hármashatáron belül az egyes zónákat egymáshoz képest fogom vizsgálni. 

A hármashatár egységének történelmi eredetéről

A mai hármashatárban zajló folyamatok között sok olyan van, ami már akkor is működött, amikor a mai országhatárok 
még nem is léteztek. Ezek esetében a világháborúk és az azok előtt-alatt-után húzott határok születése vagy átalakulá-
sa a korábbi határmentes közegben „természetes” módon kialakult folyamatok megzavarásának fogható fel. 

Így például a tágan értelmezett hármashatár két meghatározó magyarországi városa (Debrecen és Nyíregyháza) 
esetében jól dokumentálható, hogy a ma létező informális kereskedelem piachelyeinek árusai és vásárlói nagyjából 
ugyanabból a vonzáskörzetből kerülnek ki, ahonnan kétszáz éve is jöttek elődeik, akik csak azért nem voltak a hatá-
ron átnyúló informális kereskedelem szereplői, mert mozgásukat nem szelte ketté a mai értelemben szabályozott 
országhatár. Ha a 2. térképet, amely Debrecen két évszázaddal ezelőtti vásározóinak a lakóhelyét mutatja, összevetjük 
a debreceni piachelyek mai árusainak származási helyével, akkor nagy hasonlóságot tapasztalunk, hiszen Debrecen 
négy nagy bevásárlóközpontjának parkolójában megfigyelt gépkocsi-rendszámtáblák összetételének vizsgálata alap-
ján megállapították, hogy a Hajdú-Bihar megyei, illetve a Nagyváradig húzódó határon túli romániai régió adja ma is  
a bevásárlóturisták zömét: 2006–2007-ben a külföldi autók 60–70 százaléka ebből a régióból jött (Tömöri 2010). 

Az, hogy Nyíregyháza informális kereskedelmi központként való működése az országhatárok által mesterségesen 
feldarabolt régiók részei közötti árucsere újjászerveződésének is felfogható, egy 1828-ban végzett piachelyfelmérés 
adatai alapján is valószínűsíthető: ekkor Nyíregyháza Debrecen, Kassa, Miskolc, Nagykároly, Sátoraljaújhely és Ungvár 
városokkal, valamint Bodrogkeresztúr, Kisvárda, Nagykálló és Tokaj kisvárosokkal alkotott egybefüggő kereskedelmi 
rendszert (Bácskai 1984: 311–312, idézi Horváth–Kovách, 1999).

Nyíregyháza esetében a közelmúltbeli kgst-piac vonzáskörzetének (3. térkép) elemzése azt mutatja, hogy az eladók 
több mint fele (54–55%) Kárpátaljáról érkezett a nyíregyházi piacra. Egyes termékcsoportok esetében a gépkocsival, 
illetve az egyéb közlekedési eszközökkel érkező eladók között a Kárpátaljáról érkezők aránya még ennél is magasabb: 
az élelmiszer-eladók 70 százaléka, a faipari termékeket és a műszaki cikket eladók kb. 80-85 százaléka (Kókai 1995). 

2 S mivel ugyanakkor elvi és módszertani megfontolásból nem követtük azt a „praktikus” megoldást, amelyikkel az EUBORDERREGIONS-
kutatás összehasonlító regionális elemzése élt (ti. országos adatokkal helyettesíteni a hiányzó regionális adatokat, lásd (Grozea–
Hemmelstein 2013).
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2. térkép 
Debrecen  

piaci, vásári  
vonzáskörzete  

a 19. század első 
felében

Forrás: Paládi-Kovács 
(2002: 23. ábra).

Magyarázat: 1 = napi piac körzete, 2 = hetivásár körzete, 3 = országos vásár körzete

3. térkép 
A nyíregyházi  

kgst-piac  
vonzáskörzete 

Forrás: Kókai  
(2010: 2. térkép).
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Ezen belül a szerző két intenzitási zónát különböztet meg, melynek határa az Ungvár–Munkács–Huszt vonal. Az et-
től a határvonaltól délnyugatra eső zóna adja a Kárpátaljáról érkező eladók zömét (több mint 85%-át). Ebből a zónából 
– mint látni fogjuk, a kvázidiaszpóra területéről – mindenféle árucikk érkezik, és alig van olyan település, ahonnan egy-
két eladó ne keresné fel a nyíregyházi piacot. Az ettől északkeletre, a Kárpátok vízválasztójáig terjedő területről érkezik 
a többi eladó. Az ő kapcsolatuk a nyíregyházi piaccal már nem olyan szoros és sokoldalú, mint az első intenzitási zóna 
esetében. A hozott termékek köre specializáltabb (nagyobb súlyt kapnak a tradicionális termékek, pl. faáru, üvegáru).

A hármashatár szétszabdaltsága és átjárhatósága

„Senki, aki Kárpátaljáról ír, sem tud ellenállni a kísértésnek, hogy ne idézze fel a térségben közismert anek-
dotát: Egy külföldi turista találkozik a falu egy idős lakosával, s megkéri, hogy mesélje el az életét. Az öreg 
így válaszol: »Az Osztrák–Magyar Monarchiában születtem, Csehszlovákiában jártam iskolába, Magyaror-
szágon katonáskodtam, majd a Szovjetunióban raboskodtam, és most Ukrajnában élek.« A látogató elké-
pedve gratulál ahhoz, hogy az öreg mennyifele járt a világban, mire az idős ember tiltakozik: »Ugyan már, 
én sosem hagytam el a falut, ahol születtem!« A valósághoz képest ugyanakkor ez a történet még le is 
egyszerűsíti Erdély történelmét: a XX. században e régió 17 politikai átalakulást ért meg.” (Batt 2002: 55)

1918 és 1991 között, kevesebb mint egy évszázad alatt, a hármashatár több birodalomhoz és sokféle régi-új állam-
hoz tartozott, amit mindig valamilyen mértékű határvonal-átrajzolás követett. A térség a különböző birodalmak közötti 
ütközőzóna volt, ami máig kihat a közlekedési infrastruktúra szerkezetére, a városfejlődésre és más olyan társadalmi 
folyamatokra (etnikai összetétel, regionális identitás stb.), amelyek erősen befolyásolják a hármashatár határon átnyúló 
folyamatait. 

A hármashatár határainak átalakulásainak a második világháború, a rendszerváltás, az EU-hoz, majd a schengeni 
rendszerhez való csatlakozás számunkra fontos jellemzőiből a következő történéseket válogattam:

1946 és 1991 között a hármashatár egésze el volt vágva Európa nyugati részétől (lévén, hogy a Varsói Szerződés  z
határain belül volt), de a kárpátaljai rész a KGST országaitól is el volt zárva azáltal, hogy a Szovjetunióban a ha-
tárátlépés szigorúan ellenőrzött és erősen korlátozott volt. A szovjet időszak alatt Kárpátalja határ menti része 
szinte teljes egészében zárt katonai zóna volt.3

1988 és 1991 között a határ (Cseh)Szlovákia és Magyarország között elvben teljesen megnyílt. A gyakorlatban  z
azonban például a korábban létező sátoraljaújhelyi városon belüli határátkelőhelyet 1987-ben (amikor megnyílt 
a várost elkerülő új átkelőhely) szlovák oldalról beton virágtartókkal lezárták, s ott csak kerékpáros és gyalogos 
átkelésre volt lehetőség egészen 2011-ig. Továbbá, mint azt a 4. térkép mutatja, a rendszerváltás után működő 
határátlépési helyek csak kis töredéke volt azoknak a helyeknek, amelyek fizikailag lehetővé tették volna az átjá-
rást Szlovákia és Magyarország között.

3 A Szovjetunióhoz való csatolás után a szovjet rendszer egyik legelső intézkedése a vasúti nyomvonal átállítása volt a szélesebb orosz szab-
vány szerintire. A szovjet rendszer a minimálisra korlátozta a határátlépési helyek számát, Csap az öt nyugati szovjet határátkelési pontok 
egyike volt (Savchuk 2014).
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4. térkép 
Az 1994-ben  

működő (H) és  
a lehetséges  

(számok)  
határátlépési  

helyek a keleti  
magyar–szlovák 

határon

Forrás: Tiner  
(2011: 2. ábra).

Ebben az időszakban jelentős változások mentek végbe a magyar–szovjet bilaterális kapcsolatokban is. A 
határt megnyitották a helyi lakosok számára, és négy új határállomás nyílt (1. táblázat). Ezek a változások komoly 
lehetőségeket nyújtottak az ott lakók számára, hogy kihasználják a határközelség és a határon átnyúló személyes 
kapcsolatok előnyeit: az informális kereskedelem megsokszorozódott, a már létező kvázi diaszpórikus hálózatok 
az átalakulás korszakában fontos gazdasági tevékenységek fő szereplőivé váltak.

A határátkelők főbb jellemzői a magyar–ukrán határon1. táblázat 

a határátkelőhelyen lebonyolódó 
forgalom

Nyitvatartási 
idő

a megnyitás 
éve

Csap–Záhony Áru- és személyforgalom 0–24 1945

Luzsánka–Beregsurány Személyforgalom 0–24 1989

harangláb–lónya Személyforgalom (autóbusz kivételével) 8.00–16.00 1989

Kaszony–Barabás Személyforgalom (autóbusz kivételével) 7.00–19.00 1989

tiszaújlak–tiszabecs Személyforgalom 0–24 1989

Forrás: Kovály (2012) és http://www.karpataljaturizmus.hu/index.php?p=d&a=10 

2003-ban, Magyarország és Szlovákia EU-s csatlakozásának közeledtével a korábbi egyszerűsített határátjárási  z
lehetőséget meg kellett szüntetni Ukrajna és Magyarország, illetve Szlovákia között. A kötelező vízumrendszer 
növelte Kárpátalja és a határrégió többi részei közötti átjárás költségeit és az átlépés idejét. Annak ellenére, hogy 
a kishatárforgalomi egyezmény 2007-ben vissza lett állítva, mivel Magyarország szigorú vámellenőrzést vezetett 
be, a helyi lakosok bevétele mindkét oldalon jelentősen csökkent. 

A rendszerváltást követően a határ átjárhatósága Szlovákia esetében véglegesen, Ukrajna esetében annak 
önállóvá válásáig könnyebbé vált. Ám amikor elkezdődött Magyarországon az EU-csatlakozás előkészítése, ak-

 

http://www.karpataljaturizmus.hu/index.php?p=d&a=10
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kor a magyar–ukrán határ újra átjárhatatlanabbá vált. Erre a széttartó fejlődésre erősített rá a schengeni egyez-
ményhez való csatlakozás eltérő hatása a hét határszakaszon (1. ábra).

1. ábra 
A határforgalom 
alakulása határ-
szakaszonként, 

1988–2005 
(millió személy)

Forrás:  
Volter (2005: 3. ábra).

A többi határszakaszhoz képest vizsgálva a szlovák–magyar és ukrán–magyar határszakasz forgalmának alakulását 
azt találjuk, hogy a rendszerváltástól az EU-s csatlakozásig terjedő időszakban végig az osztrák és – a rendszervál-
tás utáni visszaesés dacára – a szlovák határszakasz volt a legforgalmasabb. A magyar–ukrán határszakasz esetében 
1988 és 2005 között több hullámot figyelhetünk meg. Előbb (1988–1989) egy gyorsan növekvő, majd szinte ugyan-
olyan gyorsan (1989–1991) gyorsan csökkenő kisebb hullám, majd egy jobban elnyúló (1991–1995 között növekvő, 
1995–1999 között csökkenő), de nagyobb hullámot láthatunk, amit egy lassú növekedést, majd megtorpanást mutató 
szakasz követ. 

A Magyarország és Ukrajna közötti határátlépések irányát is mutató ábrán (2. ábra) az Ukrajna felőli forgalomban jól 
kirajzolódik az Ukrajna önállóvá válásával kezdődő, 1995-ig tartó) felívelő, majd 1999-ig csökkenő első hullám, amit egy 
kisebb, és az EU csatlakozás környékéig ismét növekvő, de aztán visszaeső második hullám követett. 

A Magyarország felől érkezők száma a vizsgált periódus elején két év alatt több mint kétszeresére nőtt, de aztán 
előbb (1999-ig) csökkent, majd 2005-ig gyorsan nőtt, és a határátlépők száma a schengeni csatlakozáskori csökkenés 
után is magasabb volt, mint előtte bármikor.
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2. ábra 
A Magyarországra 

Ukrajna felől és 
az Ukrajnába 

Magyarország felől 
érkezők száma, 

1991—2000  
(ezer fő)

Forrás: Berghauser 
(2012: 33. ábra).

Az előző két ábrán megfigyelhető hullámok a határ szabályozásának és a határok adta informális kereskedelmi 
lehetőségek változásának leképeződései. Így az ukrán határszakasz esetében tapasztalható ingadozások feltehetően 
összefüggnek a határon átnyúló informális gazdasági ügyletek jövedelmezőségével, illetve a határ átjárhatóságának 
változásaival. Jól foglalja ezt össze a következő idézet:

„A záhonyi határátkelőn 1988-ban valamivel több, mint 2 millió, 1989-ben több mint 11 millió határát-
lépést regisztráltak. Meg kell azonban említeni, hogy az 1989-es személyforgalom egy részét a tranzit-
utasok tették ki. Az 1989-es forgalomnövekedést egy 1991-ig tartó csökkenés követte. Ezután egy újabb 
emelkedési periódus következett, amelynek 1995-ös csúcsán több mint 15 millióan lépték át ezt a határsza-
kaszt. Ebben az időszakban a »Z-s turizmus« volt a forgalom fő gerjesztője. 1993-tól 1995-ig lehetőség 
volt a szovjet gyártmányú használt gépkocsik vámmentesen történő Ukrajnába kivitelére, ezeket pedig 
Magyarországon Z betűjelű ideiglenes rendszámmal látták el. Lehetőség volt továbbá az országból kivitt 
gépkocsik utáni ÁFA visszaigénylésére is. Az 1996–98-ban életbe lépett ukrán vámtörvények bevezetése 
óta (élelmiszerek és műszaki cikkek bevitelének korlátozása, magas vámok bevezetése) pedig máig folya-
matosan csökken a forgalom.” (Balcsók–Dancs 2001: 6)

A magyarázó okok közé tartozhatnak még a vasúti közlekedés árváltozásai (1991), az átlépést tudatosan nehezítő 
időszakos vagy állandó hatású intézkedések, a közúti infrastruktúra romlása vagy fejlődése is, sőt olyan, nem köz-
vetlenül a határra vonatkozó változások is befolyásolhatják az átlépések számát, mint a vámszabályok változása (az 
1997–98-as ukrán visszaesés az ukrán vámszabályok szigorításának tudható be), vagy mint azt a következő két idézet 
plasztikusan bemutatja, az üzemanyag relatív árának alakulása. 

„A határforgalmat legnagyobb mértékben befolyásoló hatások mindazonáltal kétségtelenül a gépjármű-
üzemanyagok feketekereskedelmét kiváltó és befolyásoló tényezők (a kőolajtermékek eltérő árképzése és 
adótartalma a határ két oldalán, az áremelések, illetve a hiányjelenségek) voltak a kilencvenes években. 
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Az olaj- és benzincsempészet felfutása, illetve visszaesése – amely közvetlenül tükröződik a határforgalmi 
statisztikákban – befolyásolta talán legnagyobb mértékben és legközvetlenebbül a határ mentén élő 
lakosság életét időszakunkban.

Az ukrán határ két oldalán különösen széles társadalmi körre kiterjedő hatása alakult ki az üzemanyag-
biznisznek: sokak számára a megélhetés lehetőségét, a hatalmas munkanélküliség közepette a túlélés 
lehetséges stratégiáját biztosította. E határszakaszon is 1994-től vett nagyobb lendületet az üzemanyag-
szállítás, amit jól jelez a magyar–ukrán határforgalom hirtelen megugrása. Ebben szintén jelentős szerepe 
volt a Jugoszlávia elleni embargónak, a Magyarországról Jugoszláviába csempészett benzin és gázolaj 
jó része ugyanis ukrán eredetű volt. Az ukrán üzemanyag azonban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye na-
gyobb részén is a helyi üzemanyagpiac meghatározó szereplője lett.” (Horváth–Kovách 1999: 5). 

„E határszakaszon – bár 1997 óta talán kissé csökkenő volumenben – ma is meghatározó az olajkereske-
delemhez kötődő forgalom. A három határszakaszon a határállomások egy részének, konkrétan Battonya 
kivételével valamennyi, a kilencvenes években – a szándékok szerint elsődlegesen a határ menti kapcso-
latok élénkítése céljából – megnyitott új, »kishatár-forgalmi« átkelőnek a gyakorlatban az üzemanyag-
kereskedelem »lebonyolítása« az egyik fő, egyes esetekben szinte kizárólagos funkciója. A csempészek 
számára a kisebb forgalom, a kevesebb várakozás, a lazább ellen őrzés, a határőrizet és a vámszervezet 
könnyebb kijátszhatósága vagy megvesztegethetősége indokolja, hogy inkább ezeket választják a nagy 
átkelők helyett. Az említett átkelők e sajátos szerepének közvetett bizonyítéka, hogy az egy átlépő sze-
mélygépkocsira jutó személyforgalmuk a többi átkelőhöz képest rendkívül alacsony, 1,1-2 fő közötti, más-
részt ezeken az átlagosnál jóval magasabb a magyarok aránya a forgalomból.” (Kiss 2000: 187–188)

A magyar–ukrán határ legnagyobb (és 1988-ig egyetlen) átkelőjét egy hosszabb időintervallumban vizsgálva azt 
láthatjuk, hogy a magyarországi rendszerváltás utáni jelentős növekedést csökkenés követi (3. ábra).

3. ábra 
A határátlépő  
utasok száma  

a Csap/Záhony  
határátkelőnél,  

1988–2010  
(millió személy) 

Forrás:  
Kovály (2012).
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A határátkelések száma Ukrajnából fokozatosan nőtt 1995-ig.4 1995 és 1999 között hirtelen csökkenést láthatunk, 
majd 1999 után folyamatos növekedést 2004-ig, amely 2005-ben megállt a már korábban említett szigorítás következ-
ményeként. 

A 2002 és 2006 közötti határátkelő-forgalom csökkenő trendje a külföldi autók használatával mutatható be. Ahogy 
az kötetünk 3. fejezetében Szalkai 14. és 15. térképén látható, az egyetlen határrégió, ahol a külföldi járművek száma je-
lentősen csökkent, az a hármashatár régió magyar oldala volt. A 4-es számú autópályát leszámítva minden út jelentős 
forgalomcsökkentést mutat az ukrajnai határátkelőhelyek irányába. 

Ha a határátlépések trendjét hosszabb időszakban és Szlovákia esetében a kelet-szlovákiai határszakasz határforgal-
mára szűkítve vizsgáljuk, azt látjuk, hogy a határon átkelő járművek száma mindkét határszakaszon (de Ukrajna felé sok-
kal nagyobb mértékben) már a rendszerváltás előtt megnőtt (4. ábra). A rendszerváltás utáni években Kelet-Szlovákia 
és Magyarország között a forgalom stagnált, majd az EU-csatlakozás óta erősen nőtt, ugyanakkor 1993 és 2009 között  
a magyar–ukrán határon a forgalom erősem ingadozott a csempészeti profitlehetőségek és a határ átjárhatóságának 
függvényében.

4. ábra 
A határátlépések 
száma a hármas-

határ két 
határszakaszán, 

1985–2009  
(a határon áthaladó 

járművek száma 
naponta)

Forrás:  
Szalkai (2012).

Egy vizsgálat szerint, amely a magyar–ukrán határszakasz két határátkelőjének forgalomszámlálásán alapul (2. táb-
lázat), azt látjuk, hogy a határátlépések több mint fele (57%) Záhonynál történt, de Záhony súlya a külföldi rendszámú 
járművek körében ennél is sokkal magasabb (65 %).

4 Ez nem elhanyagolható mértékben a lengyelek és ukránok jugoszláviai átutazó kereskedőturizmusának tulajdonítható (Balcsók–Dancs 
2001).
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A határon átkelő járművek száma származás és irány szerint a két ukrán–magyar  2. táblázat 
határállomáson (Záhony és Beregsurány)

Záhony Beregsurány Összesen

magyarország felé

Magyar 185 194 379

Külföldi 222 115 337

Ukrajna felé

Magyar 273 247 520

Külföldi 283 156 439

Összesen

Magyar 458 441 899

Külföldi 505 271 776

Összesen 963 712 1675

Forrás: KTI (2010). Az adatfelvétel 2008-ban egy októberi napon, 12 órán keresztül történt.

A két dimenziót (a jármű rendszám szerinti országa és a határátlépés iránya) összekapcsolva (5. ábra) azt látjuk, 
hogy:

a Záhonynál átlépők körében a magyar járművek aránya kisebb, a Beregsuránynál átlépők között magasabb, mint  z
a külföldieké;
míg a Magyarországi felé haladó járművek aránya Beregsuránynál magasabb, mint a külföldieké, addig Záhony- z
nál a helyzet fordított.

5. ábra 
A magyarországi 
járművek aránya  

a külföldi 
járművekhez 

képest a magyar–
ukrán határ két 
határállomásán 

(külföldi jármű = 
100%)

Forrás: KTI (2010). 
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A 2012/2013. évi nem résztvevő határmegfigyelés (lásd az Annex 6 Observation c. fejezetet) adatai azt mutatják (3. 
táblázat), hogy:

a határon átkelő magyar és ukrán rendszámú autók száma egyforma; z
2012 őszéhez hasonlítva a határátkelések száma csökken, de míg a magyar rendszámú autók száma ismét vala- z
melyest magasabb 2013 nyarán, addig az ukránoké tovább csökken;
míg az ukrán rendszámú autók inkább hajnalban kelnek át, a magyar rendszámúak többnyire napközben. z

A határon átkelő személygépkocsik átlagos száma a magyar–ukrán határon  3. táblázat 
a rendszámmal azonosított ország és a határátlépés időszaka szerint, 2013 

magyar Ukrán

Összesen (N = 86) 4,8 4,9

Évszak

2012 ősz (N = 28) 6,4 7,2

2012 tél (N = 24) 3,8 4,5

2013 tavasz (N = 13) 2,1 3,6

2013 nyár (N = 21) 5,4 3,2

Napszak

Hajnal (N = 14) 4,1 8,2

Reggel (N = 33) 4,9 3,6

Napközben (N = 29) 5,9 5,8

Este (N = 10) 2,5 2,4

Forrás: saját szerkesztés.

Míg tehát a magyar rendszámú autók határátkelésének gyakorisága szezonális mintát mutat, addig a folyamatosan 
csökkenő számú ukrán rendszámú autók esetében feltételezhető a megélhetési csempészet és a határ menti vásárlás 
ingázási formájának csökkenő szerepe. 

A határátlépési rend változásai

A határátlépés rendjének változását a hármashatár magyar–ukrán szakaszán kell vizsgálni, mivel a magyar–szlovák 
szakaszon a korábban már ismertetett korlátokon túl a szabályozás terén nem történtek lényeges változások a rend-
szerváltás óta.

A magyar–ukrán határátlépés szabályozása ezzel szemben néhány nagyobb és sok kisebb változást foglal magá-
ban, amelyek erőteljesen befolyásolták a hármashatár minden szereplőjének viselkedését. A határ működésének ke-
reteit kezdetben az Ukrajna megalakulását követő bilaterális megegyezés, majd előbb az EU-csatlakozás előkészítése, 
később a csatlakozást követő és a schengeni rendbe való belépés kényszerítette ki (Mytryayeva 2013). Ezekbe a válto-
zásokba illeszkedett a magyar diaszpórapolitika részeként ható különböző módosító-finomító szabályozások sora. 
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Hogy a magyar vízumrendszer működésével nem lehet gond, arra az ukrán állampolgárok számára 2008–2012 
közötti vízumkiadás elemzése utal (uo.). Egy nemzetközi konzorcium („Europe Without Barriers”) monitorozta az EU-
országok Ukrajnával kapcsolatos vízumpolitikáját és ennek gyakorlati megvalósulását, és azt találta, hogy mind a ma-
gyar politika, mind a gyakorlat a legjobbak közé tartozott. S ugyanerre a következtetésre jutott az ukrán külügyminisz-
térium is (6. ábra).

6. ábra 
A schengeni 

zónába tartozó  
EU-országok 
rangsora az 

Ukrajnával 
szembeni 

vízumkiadás 
gyakorlatának 
„barátiassága” 

szempontjából

Forrás:  
Mytryaeva  

(2013: Figur 4.). 

A magyar „barátságosság” természetesen a kárpátaljai kvázidiaszpórára irányuló politika eredményeként értékelhe-
tő. Erre utal az is, hogy a kis kárpátaljai régióban két magyar konzulátus is van (Ungváron és Beregszászon), illetve hogy 
ezeken a konzulátusokon sokkal több vízumot adtak ki, mint az ungvári szlovák konzulátuson (7. ábra).

7. ábra 
A kárpátaljai 

magyar és szlovák 
konzulátusokon 
kiadott vízumok 

száma, 2009–2011

Forrás:  
Mytryaeva  

(2013: Figure 1.).
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Összefügg a előbbiekkel a kishatárforgalom és a kettős állampolgárság ügye is. A kishatárforgalom több fordulat 
után 2007 óta egy 50 km-es zónára érvényes, ami Kárpátalja esetében gyakorlatilag a teljes magyar kvázidiaszpó rát 
magában foglalja. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a schengeni gyűrű ne drágította (ideértve a vízum árát,  
a megszerzésére fordítandó időt és az ehhez társuló utazási kiadásokat egyaránt), ne nehezítette meg a kvázidiaszpóra 
helyzetét. A schengeni acélgyűrű hatását a vízumszerzés ukrajnai gyakorlatára egy Magyarországon dolgozó kárpátal-
jai magyar így foglalta össze:

„Bár Magyarországon sem rózsás a helyzet, ami kint fogadja az embert, az siralmas: végtelennek tűnő 
sorban állás, sok esetben ebből adódó verekedések, korrupció és embertelenség. Az ügyintézés menete 
rendkívül lassú és túlbonyolított, a díjak pedig aránytalanul magasak. (…) Sok esetben azért nem tudnak 
a kintiek Magyarországra jönni, mert még az útlevelüket sem tudják megcsináltatni a magas díjszabás 
miatt. A nagyobb hivatalokban az ügyintézők nem hajlandók megszólalni magyarul (pedig nyilvánvaló, 
hogy tökéletesen értik a nyelvet, és beszélik is), és elvárják az emberektől, hogy ukrán nyelven adják be  
a vízumigényüket, és a kérelmeiket. A felnőtt lakosság Kárpátalján (beszéljünk inkább az én falumról) alig 
beszél ukránul. A Szovjetunió hagyatékaként jól beszélnek oroszul, de írni és olvasni alig tudnak ukránul. 
Ráadásul a szakmai kifejezések is sokban különböznek, ezért alig értik, hogy mit kérnek tőlük a hivatalok-
ban. Nyilvánosan megalázzák őket, és arra is van példa, hogy egyszerűen lekezelik őket, és magyarázat 
nélkül visszadobják a kérelmeiket. Ebből kiindulva, nem meglepő, hogy sokan bele sem mernek vágni, 
hogy Magyarországra jöjjenek, és inkább szenvednek otthon.” (Juhász–Csatári–Makara 2010: 39)

A kishatárforgalomnak általánosságban pozitív hatásai is vannak hosszabb távon és a hármashatár társadalmának 
egyes csoportjai számára negatív mellékhatásai. Jól demonstrálható ez a hármashatár szlovák–ukrán zónájában fekvő 
Kisszelmec és Nagyszelmenc példáján (Allina-Pisano 2009). Tíz évvel a rendszerváltás után az amerikai magyar diasz-
póra lobbizni kezdett az EU-ban és az USA Kongresszusában, hogy szűnjön meg a falut 1919 óta kettévágó határ. Ezt 
2005-re el is érték, amikor az akkorra az EU keleti határává vált határszakaszon lehetővé tették a gyalogosok számára 
az átkelést, Szlovákia felől vízummentesen, Ukrajna felől útlevéllel és vízummal. A helybeliek számára (különösen az 
idősebbek, a gazdálkodók, vagyis elsősorban a magyarok számára, akik érdekében a lobbizás folyt) a vízum, mivel en-
nek során többször is Ungvárra kell utazni, szinte megfizethetetlen volt.5 A határnyitás eredménye az lett, hogy akikért 
lobbiztak (a helybeli magyarok), azok közül sokan elköltöztek,6 illetve a helyben maradók megtanultak ukránul és szlo-
vákul, mivel ezeken a nyelveket lehetett kereskedni.7 A határ megnyitása megváltoztatta a helyi gazdasági, társadalmi, 
illetve etnikai viszonyokat is:

megnőtt a szlovák, ukrán és roma beköltözők száma; z
a falu egyetlen utcáján boltok sora nyílt, a tulajdonosok zöme nem helybeli ukrán; z

5 Ezért a helybeliek a schengeni rendszert „aranyfüggönynek” nevezik, s ebben látják annak a paradoxonnak a magyarázatát, hogy éppen 
az EU közelsége nehezítheti meg a határ másik oldalán élők számára az EU-ba való eljutást. 

6 Míg korábban sokan mentek dolgozni Magyarországra, illetve a fiatalok odajártak egyetemre, de őrizték otthoni hátországukat, addig  
a határnyitás után a végleges eltávozás vált jellemzővé, aminek alapja az volt, hogy a helyi lakosok magas áron tudták eladni házaikat.

7 Jellemzően Kínában készített emléktárgyak, illetve olyan fogyasztási cikkek, amelyek Szlovákiában drágábbak, például cigaretta, ital, mo-
sópor, ásványvíz.



48  Határhatások

2  Adalékok a hármashatár háromszoros beágyazottságához 

a „határon átnyúló” fizetőeszköz előbb a szlovák korona, majd az euró lett,  z
a nagy turistaforgalom és a határellenőrzés a határ mentén fekvő mezőgazdasági termelést ellehetetlenítette. z 8 

A hármashatár demográfiai-gazdasági helyzete

A hármashatár régió magyarországi részének népessége (a miskolci és a kassai kistérségek közötti határ menti rész, 
továbbá a Csop és Záhony közelében lévő határ menti kistérség kivételével) erősen csökkent a 2000-es években  
(5. térkép).9

5. térkép 
A népesség 

létszámának 
változása 

Magyarország 
kistérségeiben, 
2001–2009 (%)

Forrás: Híves  
(2011: 2. térkép).

8 A napi elfoglaltság miatt csak éjjel vagy hétvégén végezhető munkákat a sok ellenőrzés ellehetetlenítette, a mellékutakat, amelyek hasz-
nálatát korábban az ismerős határőrök tolerálták, nem használhatják, s emiatt nehezebb eljutni a földjeikre.

9 Mindez azonban inkább a szabály, mint a kivétel, hiszen az ország határ menti részei közül a debreceni és szegedi kistérségek, illetve az 
Ausztria felé eső részek kivételével minden határ menti kistérség lakossága csökken.
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6. térkép 
A belföldi 

vándorlási 
különbözet éves 

átlaga, 2001–2009  
(ezer lakosra)

Forrás: Híves  
(2011: 2. térkép).

Megjegyzés: A fekete vonal a határ menti kistérségek belső határait mutatja.

Ezzel ellentétes tendencia jellemezte Kárpátalját, ahol – legalábbis 2009-ben – az ukrajnai általános csökkenéssel 
szemben nőtt a lakosság száma (7. térkép).

7. térkép 
A népesség 1000 

főre jutó  
természetes  
szaporodása  

2009-ben  
(tartományonként) 

Forrás: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Ukraine_natural_population_growth_rates.png
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Ukraine_natural_population_growth_rates.png
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És ez a Kárpátalján tapasztalható pozitív népesedési trend – hasonlóan Ukrajna többi nagyvárosához és egyes ré-
gióihoz – 2012-ben migrációs nyereséget is jelentett (8. térkép).

8. térkép 
A migrációs 

egyenleg alakulása 
2012-ben 

(tartományonként, 
1000 főre jutó)

Forrás: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/MigrationGrowth2012ua.PNG

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/MigrationGrowth2012ua.PNG
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A hármashatár gazdasági fejlettségét jól jellemzi, hogy még a relatíve fejlettebb zónái is elmaradnak az EU többi 
régióihoz képest (9. térkép). 

9. térkép 
Egy főre jutó 

vásárlóerő,  
2012–2013 

(kétszámjegyű 
postai irányítószám 

alapján képzett 
körzetek)

Forrás: GFK (2013).

Magyarázat: a változó értéke a pirostól a kék felé nő.
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Hasonló összefüggést látunk, ha az EU keleti határai mentén található régiók egy főre jutó GDP-jét hasonlítjuk össze 
(10. térkép).

10. térkép 
Az EU keleti határai 

mentén található 
régiók egy főre jutó 
GDP-je (millió euró)

Forrás: Kamphuis  
(2011: Map 2.5.).

A magyar és szlovák keleti régiók fejlettebbek, mint a lengyel és román, és még inkább mint a velük érintkező ukrán 
régiók.
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A hármashatár perifériális jellege jól látszik Európa közlekedési infrastruktúrában elfoglalt helyzete alapján is (11. 
térkép). 

11. térkép 
A vasúti forgalom 

intenzitása Európa 
főbb vasútvonalain 

(a vonatok száma 
naponta és irányok 

szerint)

Forrás: Lüttmerding–
Gather (2013: Figure 4.).

Megjegyzés: Az egymáshoz legközelebb eső városok közötti legforgalmasabb 306 vasúti kapcsolat 
2012 március 20-án (kedd).

Európa vasúti forgalmába nemcsak Ukrajna nyugati része – benne Kárpátalja – nem illeszkedik szorosan, de a kelet-
szlovákiai és kelet-magyarországi vonatforgalom is sokkal kisebb az EU-országok többi részéhez képest.

0
1
2 − 4
5 − 12
13 − 24
25 − 38
37 − 92
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Magyarország többi megyéjéhez képest a hármashatár ukrajnai szakaszát magában foglaló megye (Szabolcs-
Szatmár-Bereg) egy főre jutó vásárlóereje a legalacsonyabb (12. térkép).

12. térkép 
Az egy főre jutó 

vásárlóerő 
Magyarország 

megyéiben, 2013, 
(országos átlag  

= 100%)

Forrás: GFK (2013).

Az ukrán gazdaság mély gazdasági válságba zuhant a Szovjetunió felbomlása után: az egy főre jutó GDP 1999-ben 
az 1991-eshez képest 60 százalékot csökkent, de noha ezt követően növekedésnek indult, 2001-ben is csupán az akkori 
EU-15 átlagának 16,7 százalékát érte el (Baranyi 2007). Kárpátalja részesedése a GDP-ből pedig azóta is csökkent: Kár-
pátalja 2000-ben 0,6 százalékát, 2011-ben 0,51 százalékát adta az ukrán GDP-nek (Peredriy–Pyasetska-Ustych 2013). 

 

Purchasing Power Hungary departments, 2013 

>                120,0
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Ukrajna többi nyugati tartományához képest Kárpátalja a második legelmaradottabb tartomány. Az ezredforduló 
sikeréveit után 2003–2009 között folytonosan romlott (és ezt követően sem nőtt) a tartomány fejlettsége (8. ábra). 

8. ábra 
A relatív GRP (Gross 

Regional Product) 
Ukrajna nyugati 
tartományaiban 

(országos átlag az 
adott évben = 1)

Forrás: Peredriy–
Pyasetska-Ustych 

(2013).

A fejlettségi index terén nincsenek nagy eltérések (kivéve Chernivcyt és 2008 óta Volynt) Ukrajna nyugati tartomá-
nyai között (9. ábra); ez a régió Ukrajna fejlettségének körülbelül 70 százalékán stabilizálódott.

9. ábra 
A fejlettségi index 

(HDI) alakulása 
Ukrajna nyugati 

tartományaiban, 
2000–2011  

(az országos átlag 
az adott évben = 1)

Forrás: Peredriy–
Pyasetska-Ustych 

(2013).
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Összességében Kárpátalja Ukrajna egészéhez képest több szempontból is marginálisnak tekinthető: ipara nincs, 
kicsi, kevéssé integrált (újonnan „csatlakozott”), hegyek által elválasztott, fejletlen infrastruktúrájú) zárvány, amely 
ugyanakkor az ország egyik szárazföldi nyugati kapuja, s mint ilyen, több szempontból nagy gazdasági potenciállal 
rendelkezik. 

A régió magyarországi területén belül a határ menti és a határtól távolabbi kistérségek gazdasági helyzetét össze-
hasonlítva azt látjuk, hogy míg gazdasági szempontból a régió egésze az ország átlagától elmarad, addig egy-egy mu-
tató tekintetében a határrégió az átlagnál jobb értéket mutat: így például a határ menti kistérségekben a kereskedelmi 
tevékenység10 és a jövedelem11 relatíve magasabb. 

Mivel Kárpátalja sohasem tartozott Ukrajna iparilag fejlett tartományai közé, ezért nem meglepő, hogy a rend-
szerváltásig megmaradt mezőgazdasági jellege. A rendszerváltás után volt egy rövid periódus, amikor különleges 
gazdasági zónaként tervezték fejleszteni az ukrán–magyar határmente egyes részeit, de ez a terv meghiúsult (Hajdu 
et al. 2009). A magyarországi külföldi beruházások mértéke is magas volt a rendszerváltást követően, különösen  
a hármashatárhoz közel eső nagyvárosok vállalkozói voltak ekkor aktívak, és próbálkoztak a kárpátaljai magyar vállalko-
zókkal kooperálni (Ludvig 2007). A későbbiekben olyan magyar nagyvállalatok (gyógyszeripar, OTP, MOL stb.) ruháztak 
be Kárpátalján, amelyek beruházásukat az ukrajnai terjeszkedés első lépésének tervezték (lásd kötetünk 6. fejezetében 
Kopasz tanulmányát).

2005-ben a magyarországi közvetlen külföldi beruházás (FDI) mértéke az USA, Japán, Németország és Ausztria után 
5. volt Kárpátalján (az összes beruházás 11%-a) (Uiboupin 2007). Ez valamelyest csökkent 2009-re, de 2010-ben ismét 
növekedésnek indult (Hardi–Imre 2014).

A többi nyugat-ukrajnai tartományhoz képest (10. ábra) Kárpátalja elvesztette az évezred elején meglévő kezdeti 
előnyét a külföldi beruházások relatív súlyában: míg 2000 és 2004 között az átlag felett, addig ezután átlag körül telje-
sített e téren.

10 A régió (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) kistérségei közül (Nyíregyházát kivéve) a 100 lakosra jutó vállalkozások rátája a három magyaror-
szági határrégióban (a kisvárdai, a vásárosnaményi és a záhonyi) a legmagasabb, s a vállalkozások között a kisvárdai és záhonyi kistérség-
ben kiugróan magas a kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások aránya: 37 és 45 százalék (az országos átlag 17%) (Hárs 2010).

11 Míg a régióban az egy lakosra jutó jövedelem az országos átlag 50 százaléka körül van, a kisvárdai és a záhonyi régiókban ez 70 százalék 
(uo.).
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10. ábra 
A közvetlen külföldi 

beruházások 
relatív súlya 

Ukrajna nyugati 
tartományaiban, 

2000–2011  
(az országos átlag 

az adott évben = 1)

Forrás: Peredriy–
Pyasetska-Ustych 

(2013).

A régió három munkaerő-piaci szegmensének legfontosabb jellemzőit összehasonlítva azt találjuk, hogy a munka-
nélküliség mértéke a hármashatár magyar és szlovákiai megyéiben magasabb, mint a régióban, ahová az adott zóna 
tartozik, miközben a régióban is magasabb a munkanélküliségi ráta az országos átlaghoz képest, illetve Kárpátalján 
magasabb mint Ukrajnában (4. táblázat).

Az országos, regionális és megyei munkanélküliségi ráta s annak változása, 2008–2010  4. táblázat 
(15–74 éves korúak, ILO módszertan alapján)

2008 2009 2010 Változás  
(2008 = 100%)

magyarország 7,8 10,0 11,2 143,6

Észak-Magyarország régió 13,4 15,2 18,4 137,3

BAZ megye 13,6 16,2 18,6 136,8

Észak-Alföld régió 12,0 14,2 14,5 120,8

SzSzB megye 17,5 19,1 18,4 105,1

szlovákia 9,6 12,1 14,4 150,0

Kassa megye 13,5 15,5 18,3 135,6

Ukrajna 6,9 9,6 8,8 127,5

Kárpátalja 6,8 10,6 9,3 136,8

Forrás: Kopasz (2012).
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A táblázatból ugyanakkor az is kiolvasható, hogy a szlovákiai és magyar megyék – kezdetben magasabb – munka-
nélküliségi rátájának romlási üteme általában kisebb, mint az országos vagy a regionális érték, ugyanakkor Kárpátalja 
munkanélkülisége jobban romlott, mint Ukrajna egészéé.

A jövedelmek összehasonlítása esetében azt látjuk, hogy a hármashatár magyar és szlovák zónáját magában fog-
laló megyékben a havi jövedelem elmarad az országos szinttől, de ennek mértéke Szlovákia esetében kisebb, mint 
Magyarország esetében (lásd kötetünk 6. fejezetében Kopasz írását). A magyar hármashatár jövedelmeinek alakulását 
települési szinten vizsgálva (13. térkép) azt látjuk, hogy egy (Miskolc és Kassa között elhelyezkedő) kistérség kivételével 
a jövedelmek minden határ menti kistérségben a legalacsonyabb kategóriába esnek.

13. térkép 
Az egy főre jutó 

havi átlag-
jövedelem az 

Észak-
Magyarország  

régió településein 
2008-ban  

(ezer forint)

Forrás: Pénzes  
(2012: Figure 4.).

Magyarázat:  Minél világosabb egy adott település, annál alacsonyabb az egy főre jutó jövedelem: 
fehér – 350 ezer forint alatt, fekete – 800 ezer forint felett.

                – 349 999
350 000 – 499 999
500 000 – 649 999
650 000 – 799 999
800 000 –

Forint  / fő
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A kárpátaljai munkaerő ukrajnai összehasonításban is olcsónak számít, és 1995–2006 közötti növekedési rátája is 
elmaradt az országos átlagtól (11. ábra). 

11. ábra 
Az átlagbér 

alakulása 
Ukrajnában és 

Kárpátalján,  
1995–2006  

(hrivnya/hónap)

Forrás: Imre (2009) 
alapján.

A kárpátaljai jövedelmeket a fővárosi és országos értékekhez viszonyítva jól látható a perifériális munkaerő-piaci 
helyzet kedvezőtlen hatása a jövedelmre (5. táblázat).

A havi átlagjövedelem Ukrajnában, Kijevben és Kárpátalján, 2000–2007 (ezer forint)5. táblázat 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ukrajna 12,0 16,3 16,0 18,1 20,0 34,0 39,4 46,2

Kijev 21,2 28,8 27,3 29,9 32,9 55,5 65,4 78,6

Kárpátalja 9,0 12,4 12,6 14,9 16,3 28,1 32,8 37,3

Megjegyzés: a 2008. december 31-i hrivnya/forint átváltási értékkel számolva.
Forrás: Berde et al. (2009).

Mindezek alapján nem meglepő, hogy Magyarország kedvelt célpontja az ukrajnai magyaroknak, akik elhelyezke-
désük okán zömmel a régióból kerülnek ki (14. térkép).

Mind a szlovák, mind az ukrán munkavállalók a magyarországi munkaerőpiacon területileg koncentráltan találhatók 
(15a és 15b térkép) de ennek mértéke az ukránok esetében kisebb.
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14. térkép 
A Magyarországon 

tartózkodó ukrán 
állampolgárok 

lakóhelye 
Kárpátalján, 2001

Forrás: Kincses  
(2011: 9. ábra).

15. térkép 
Szlovák és ukrán 

munkavállalók 
száma 

Magyarország 
kistérségeiben 

 
a) Szlovákok
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b) Ukránok

Forrás: Jakobi (2009). 

A Magyarországon dolgozó ukrajnaiak otthoni lakóhelyének és magyarországi munkahelyének együttes elemzése 
(16. térkép) azt mutatja, hogy a kárpátaljai Budapesten dolgozók alkotják a legnagyobb csoportot, a hármashatár ma-
gyar oldalán dolgozó kárpátaljaiak pedig a második legnépesebb társaság (Soltész et al. 2014).

Ha a Magyarországon dolgozó ukrajnaiak születési hely szerinti megoszlását vizsgáljuk (12. ábra), akkor is látható, 
hogy közel felük a határ menti (a beregszászi és ungvári járásból) és azokhoz közeli (munkácsi és nagyszőlősi járás) 
helyekről származik.
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16. térkép 
A Magyarországon 
dolgozó ukrajnaiak 

az ukrajnai lakóhely 
és a magyarországi 

munkahely helye 
szerint, 2008 

Forrás: Karácsony–
Kincses (2012: 7. ábra). 

12. ábra 
A tartózkodási 

vagy letelepedési 
engedéllyel 

rendelkező ukrán 
állampolgárok 

megoszlása 
születési helyük 

alapján,  
2008. január 1.

Forrás:  
Baranyi et al. (2009).

Ha a hármashatárt magában foglaló megyében dolgozókat vizsgáljuk, akkor még jelentősebb a két hármashatárba 
tartozó kárpátaljai járások dominanciája.

A migráció fő irányai

A migrációs irány részesedése
a teljes migrációból
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A hármashatár etnikai összetétele: kvázidiaszpóra, 
diaszpórapolitika

Ukrajnában a magyarok zöme a hármashatár közvetlen közelében él, s fordítva: ebben a régióban magas a magyar 
etnikum aránya (17. térkép).

17. térkép 
A magyarok  

aránya Kárpátalján, 
2010 

Forrás:  
Népszámlálási adatok. 

Magyarázat: zöld: magyar, rózsaszín: ukrán, sárga: román, kék: rutén, orosz.

A magyarok aránya kismértékben csökkent 1989 és 2001 között (12,5%-ról 12,1%-ra), azóta nem változott.12

Szlovákiában 1990-ben 10,8 százalék, 2001-ben 9,7 százalék, 2011-ben csupán 8,5 százalék volt a magyarok aránya. 
Itt is erősen koncentráltan él a magyar kisebbség, de ennek mértéke a hármashatár kelet-szlovákiai szakaszán kisebb, 
mint a nyugat-szlovákiai részen (18. térkép).

12 A 2001-es ukrajnai népszámlálás szerint a nyolc legszámottevőbb nemzetiség Kárpátalján a következő: ukrán (80,5%), magyar (12,1%), 
román (2,6%), orosz (2,5%), cigány (1,1%), szlovák (0,5%), német (0,3%), belorusz (0,1%) (Fedinec–Vehes 2010).
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18. térkép 
A magyarok aránya 

Szlovákiában,  
2001 (%)

Forrás:  
Népszámlálási adatok.

Összefoglalóan: a hármashatár szlovákiai és ukrajnai részén a magyarok nagy számban és koncentrálnak élnek.  
S mivel ezek a magyar csoportok a korábban már ismertetett határmozgások, nem pedig migráció által jöttek létre, 
ezért kvázi diaszpórának tekinthetők. Ez azt jelenti, hogy a kvázidiaszpóra nem tér el a diaszpóra szociológiai jellem-
zőitől, amelyek a következők:

„…kisebbségi közösség, (1) amely egy eredeti „központból” legalább két „periferikus” helyre került át; (2) 
megőrizve emlékeit, vízióit, mítoszait az eredeti otthonnak; (3) akik úgy sejtik, hogy a befogadó ország 
nem – s talán sohasem – fogja teljesen elfogadni őket; (4) akik úgy tekintenek az elhagyott otthonra, mint 
ahová vissza fognak térni, ha eljön az idő; (5) akik ezt az otthont megőrizni és újrateremteni készen állnak; 
és (6) akik identitása és közösségük szolidaritása ehhez az otthonhoz fűződő kapcsolaton keresztül érthe-
tő meg.” (Clifford 2001 [1994], idézi Sik 2001: 95)

A kvázidiaszpóra tehát olyan diaszpórajellemzőkkel leírható társadalmi képződmény, amely a diaszpórától csak 
abban különbözik, hogy jellemzően nem migráció eredményeképpen jött létre.

A kvázidiaszpóra lét egyik eleme a kapcsolati tőke határon átnyúló formáinak ereje. Az ukrán határ mentén élő ma-
gyar lakosság ¾-ének vannak rokonai a határ túloldalán, és felük Ukrajnában is született. Egy 2001-ben végzett kutatás 
során (Molnár 2005) kiderült, hogy a hármashatár szlovák és ukrán részén élők körében sokkal magasabb (70% körüli) 
a határ túloldalán rokonnal rendelkezők aránya, mint a magyar részen (20–30% között).

A nyugat-ukrajnai régiók Lengyel- és Magyarországgal határos részein végzett kérdőíves identitáskutatás azt is 
sejteti, hogy Kárpátalja sokkal erősen kapcsolódik Magyarországhoz, mint az lvovi és Volyni régiók Lengyelországhoz 
(Malynovska 2006). Erre utal, hogy:

míg a magyarországi ukrán migránsok 90 százaléka kárpátaljai, a lengyelországi ukránok kb. 20 százaléka kerül  z
csupán ki a lengyelek lakta ukrajnai régiókból;

Magyar nemzetiség (%)
< 1
1 – 7
7 – 22
22 – 42
> 42
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míg a Kárpátalján élők 70 százalékának van rokona Magyarországon, addig a lengyelek körében ez az érték  z
csupán 50 százalék;
míg a kárpátaljai magyarok 50 százalékának van magyar, addig az ukrán lakosság esetében csak kb. 20 százalék- z
nak van lengyel útlevele.13

Nem meglepő módon a kapcsolati tőke is erősíti a kvázidiaszpóra fennmaradását:

„Én erre rákérdeztem több foglalkoztatónál is, hogy hogy jött ez a dolog, hát ismeretség. Sőt a másik ol-
dal, hogy nagyon sok olyan van, ahogy mondtam, hogy nagyon régen áttelepült és megpróbál segíteni 
a rokonoknak, a földinek, akivel egy faluból jött, és egyébként a megbízhatóságra ez szintén visszaköszön, 
mert lehet, hogy 25 éves korukig együtt nevelkedtek, tehát ebből. Énszerintem olyan nincsen, nem hi-
szem, hogy van, hogy valaki Ukrajnában felcsapja a telefonkönyvet és elkezd érdeklődni, hogy hadd jöjjek 
ide, ilyen szerintem nincs. Mindenki valamilyen úton-módon hozza a rokonát, ismerősét, és beajánlja. 
(munkásszálló vezető)” (Juhász–Csatári–Makara 2010: 24)

A magyar identitás ereje is jellemzője a kvázidiaszpórának. Ez kifejeződik a kvázidiaszpórához és Magyarországhoz 
mint az „otthonhoz” való erős összetartozásérzetben éppúgy, mint az „otthoni” nyelv használatában a család minden-
napjai során. E kettő együttesen azt is megmagyarázza, hogy a szlovák és az ukrán magyar kvázidiaszpóra nyelvhasz-
nálata miért egységesen magyar (Hajdú et al. 2009).14 

A kárpátaljai és szlovákiai magyarok kvázidiaszpórájának (Örkény–Székelyi 2011) identitása más az EU keleti határai 
mentén élő nemzeti kisebbségekhez képest igen erős (6. táblázat). Mindkét magyar kisebbség az átlagosnál közelebb 
érzi magához a kvázidiaszpórát és az „anyaországot” az („otthont”), és távolibbnak a „lakóországot” (az „itthont”). 

Az azonosulás iránya és ereje a hármashatár két kvázidiaszpórája esetében*6. táblázat 

anya ország 
(„otthon”)

Kvázi
diaszpóra lakóhely lakóország 

(„itthon”) KeletEurópa Európa

Magyarok Szlovákiában –0,0638 0,4416 0,3172 0,0706 –0,5736 –0,2702

Magyarok Ukrajnában –0,0071 0,4079 0,3227 –0,0414 –0,4919 –0,3661

Kelet-európai átlag** –0,2412 0,2692 0,4564 0,3552 –0,5236 –0,3888

* A közelség- (+1) vagy távolságérzet (–1) átlagos értéke. 
** Az EU keleti határán élő tizenkét nemzeti kisebbség átlagos értéke.
Forrás: Örkény–Székelyi (2011). 

13 Nincs eltérés ugyanakkor a kvázidiaszpórában élő lengyelek és magyarok között a migráció mértékében: mindkét csoport azonos arány-
ban (80%-uk) járt „otthon”, legtöbben (harmaduk) 2–10 alkalommal évente, de 18–18 százalékuk havonta, illetve hetente és 9 százalékuk 
többször egy héten. A hazalátogatás oka mindkét esetben zömmel (58%) a bevásárlás volt.

14 Ezt tovább növeli az kvázidiaszpóra fennmaradását támogató iskolai rendszer (lásd kötetünk 5. fejezetében Sik–Szécsi írását). Kárpátalja 
esetében mindezt még tovább erősíti, hogy a legutóbbi időkig a többségi társadalom is az orosz és nem az ukrán nyelvet használta.
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Továbbá mindkét magyar kvázidiaszpórára jellemző, hogy a többi EU-határ menti nemzeti kisebbséghez képest 
kevésbé érzi magához közel az „otthoni” és még kevésbé az „itthoni” országot. Ugyanakkor nincs eltérés a többi ki-
sebbséghez képest a kelet-európai, illetve – kisebb mértékben – az európai identitás gyengeségében.

Ha az EU keleti határai mentén élő többi nemzeti kisebbséghez hasonlítjuk a szlovákiai és ukrajnai magyar 
kvázidiaszpórának az „otthonnal” és az „itthonnal” való azonosulását vizsgáljuk (13. ábra), akkor azt látjuk, hogy e két 
kvázidiaszpóra mindkét tekintetben magas azonosulási értékeket mutat (csak a lengyelországi ukránok és az ukrajnai 
lengyelek értékei ilyen magasak). Egy kivétellel (fehéroroszok Litvániában) valamennyi nemzeti kisebbség esetében 
magasabb az „itthonnal” való azonosulás mértéke az „otthonhoz” képest, de a kettő közötti különbség a lengyelor-
szági ukránok és az ukrajnai lengyelek után a két magyar kvázidiaszpóra (és a fehér-oroszországi lengyelek) esetében 
a legalacsonyabb.

13. ábra 
Az „otthonhoz” 

és az „itthonhoz” 
való közelség 

ereje az EU keleti 
határvidékén 

élő nemzeti 
kisebbségek 

körében (átlag, 1–4 
fokú skálán)

Forrás: Heinrich et al. 
(2011). 

Megjegyzés: Az adott országhoz 1 = egyáltalán nem tartozik oda; 4 = nagyon erősen odatartozik.

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

„Otthon” „Itthon”

Oroszok 
Litvániában

Fehéroroszok 
Litvániában

Lengyelek 
Litvániában

Ukránok 
Lengyel-

országban

Lengyelek 
Ukrajnában

Fehéroroszok 
Lengyel-

országban

Lengyelek 
Fehérorosz-
országban

Magyarok 
Szlovákiában

Magyarok 
Ukrajnában

Szlovákok 
Magyar-
országon



A hármashatárról  67

Adalékok a hármashatár háromszoros beágyazottságához   2

A diaszpóraidentitás az auto- és heterosztereotípiákban is megmutatkozik (14. ábra). A kárpátaljai magyarok sok te-
kintetben jobbnak érzik magukat a magyarországi magyaroknál és az ukránoknál: úgy vélik a másik két csoporthoz ké-
pest segítőkészebbek, toleránsabbak, intelligensebbek, illetve kevésbé önzőek), lusták és erőszakosak (Molnár–Orosz 
2007).

14. ábra 
A kárpátaljai 

magyarok auto- 
és anyaországi 

magyarokkal, 
illetve ukránokkal 

kapcsolatos 
heterosztereotípiái 

(%)

Forrás: Molnár–Orosz 
(2007: 3.19. ábra).

Az interjúkban Kárpátalja és a kárpátaljaiak megítélését Ukrajna és Magyarország felől nézve egyaránt inkább ne-
gatívnak érzékelik. Az ukrán nézőpont szerint Kárpátalja „már nyugat”, Kijev („ami messze van”) felől a határrégió „fe-
kete bárány”, ami mindig gondot okoz. Magyar nézőpontból az itteni világ korrupt, megbízhatatlan, „a magyarokat 
mindenhol átverik”, ügyeskednek („ha akarják, mesterséges akadályokat állítanak”, mondják, „nem beszélnek oroszul”), 
hajtanak a könnyű pénzre (minél kevesebb munkával minél több pénz), „a kötelezettségeket nehéz velük betartatni”.

Az ENRI-East-kutatás keretében az EU keleti határának két oldalán kvázidiaszpóra helyzetben lévő tíz másik nemzeti 
kisebbséghez képest vizsgálva a szlovákiai és ukrajnai magyarokat azt látjuk (15. ábra), hogy mindkét esetben magas  
a diszkriminációs tapasztalat15 értéke, csak a lettországi oroszok és a lengyelországi ukránok diszkriminációs tapaszta-
lata közelíti meg e két határon túli magyar kisebbség értékét.

15 A diszkriminációs tapasztalatot négy metszetben vizsgáltuk (etnikai, vallási, nemi, kor szerinti), de mivel ezek közül az etnikai alapú megkü-
lönböztetés aránya volt a legnagyobb, ezért a továbbiakban csak ezt vizsgáljuk.
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15. ábra 
A diszkriminációs 

tapasztalat 
elterjedtsége az EU 
keleti határvidékén 

élő nemzeti 
kisebbségek 
körében (%)

Forrás: Sik (2010b).

Az etnikai alapú diszkriminációs tapasztalat némileg eltér a két kisebbség esetében (16. ábra): a munkaerőpiac,  
a munkahely, az egészségügy és az „utca” mindkét esetben a leggyakoribb (a szomszédság és a templom a legritkább) 
forrásai a diszkriminációnak, de Ukrajnában ezeket messze meghaladja az iskola, Szlovákiában ezekkel közel azonos 
erejű a vásárlás hétköznapi aktusa.

16. ábra 
Az etnikai alapú 
diszkriminációs 

tapasztalat 
elszenvedésének 

körülményei 
az ukrajnai és 

szlovákiai magyarok 
körében (%)

Forrás: Sik (2010b).
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A két kisebbség esetében két tényező hat azonos módon: az asszimiláltság és a magasabb életkor csökkenti a diszk-
riminációs tapasztalat esélyét (7. táblázat). Az ukrajnai magyarok esetében a diszkriminációs tapasztalatot (nyilván az 
erre való érzékenység növelése miatt) fokozza a kisebbségi öntudat ereje és a társadalmi feszültségérzet, s hozzájárul 
ehhez az a fajta státuszinkonzisztencia, amikor alacsony iskolai végzettség magas szubjektív osztályhelyzet párosul.  
A szlovákiai magyarok esetében a kvázidiaszpóra-tudat (az anyaországhoz való kötődés) növeli a diszkriminációs ta-
pasztalat esélyét, és csökkenti az asszimilált otthoni nyelvhasználat és a társadalmi feszültség érzékelése. A státuszin-
konzisztencia (magas iskolai végzettség és jó anyagi helyzet, ugyanakkor alacsony társadalmi státusz) ebben az eset-
ben is növeli a diszkriminációs tapasztalat kialakulásának esélyét.

Az etnikai alapú diszkriminációs tapasztalat kialakulásának modellje az ukrajnai és 7. táblázat 
a szlovákiai magyarok esetében (logisztikus regresszió, a cellákban a szignifikánsan 
(p = 0,05 alatt) ható tényezők esélyhányadosa látható)

Ukrajnai 
magyarok

szlovákiai 
magyarok

A kisebbségi identitás fontos a számára* 3,19

A befogadó országba tartozás fontos a számára 0,19 0,55

A kvázi-anyaországba tartozás fontos a számára 1,82

Idős 0,18 0,22

Otthon az „itthoni” és az „otthoni” nyelvet is használják 0,32

Alapfokú végzettségű 5,43

Felsőfokú végzettségű 3,28

Szegény* 0,35

Szubjektív osztályhelyzete alacsony* 0,21

Társadalmi státusza alacsony* 2,36

Nem érzékel társadalmi feszültséget* 0,42

Nagy társadalmi feszültséget érzékel 2,34

* p = 0,5 alatti szinten szignifikáns.
Forrás: Sik (2010b).

A korábbi kutatások alapján feltételezhetjük, hogy:
a hármashatár mentén élő többségiek diszkriminációs tapasztalata kisebb, mint a kisebbségeké, mivel többségi  z
helyzetükből fakadóan nincsenek kitéve az etnikai alapú diszkriminációnak, továbbá érzékenységük a diszkrimi-
nációra is kisebb a (velük azonos kulturális hátterű) többségi helyzetben élőkénél;
a hármashatár mentén élő kisebbségek diszkriminációs tapasztalata kisebb, mint az európai kutatásokban vizs- z
gált kisebbségeké, mivel kulturális eltérésük a többségtől kisebb az ott szereplő esetekhez képest, a határok 
mozgása a migrációnál kisebb diszkriminációt gerjesztő miliőt eredményez;
a kárpátaljai magyarok és ukránok diszkriminációs tapasztalata kisebb, mint a közülük Magyarországra migráltaké,  z
mivel esetükben a migráció nem növeli a diszkriminációs érzékenységet és kitettséget;
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a szlovákiai és az ukrajnai magyarok diszkriminációs tapasztalata hasonló az ENRI-East-kutatás során mérthez,  z
hiszen rövid távon nem változtak azok a feltételek, amelyek akkor fennálltak, s ugyanez a helyzet a diszkriminá-
ciós tapasztalat esélyét befolyásoló tényezők struktúrája esetében.

A kontrollváltozók esetében a korábbi kutatások empirikus tapasztalatai alapján feltételeztük, hogy
a fiatalok vagy/és az idősebbek (a diszkriminációra való érzékenység magas volta miatt) a diszkriminációs ta- z
pasztalat gyakoribb alanyai;
a magasabb iskolai végzettség (a diszkriminációra való érzékenység növekedése miatt), a rossz munkaerő-piaci  z
helyzet, a (kvázi)diaszpóra-helyzet, továbbá a (szubjektív) szegénység, a vagyon és a státuszinkonzisztencia (az 
érzékenység és a kitettség magasabb volta miatt) növeli a diszkriminációs tapasztalat bekövetkezésének esé-
lyét.

Az elérhetőségről nem feltételezzük, hogy erősen befolyásolja a diszkriminációs tapasztalatot, mivel nincs elméleti 
alapja e jelenség térbeli meghatározottságára. Ugyanakkor feltételezzük, hogy a migráció növeli a határon túli diszkri-
minációs tapasztalat esélyét, amennyiben növeli az ilyen helyzetekben való kitettséget, továbbá a településen belüli 
diszkriminációs tapasztalat esélyét növeli a „gyüttmentség”, vagyis hogy az egyén nem helyben született (17. ábra). 

17. ábra 
A teljes 

diszkriminációs 
tapasztalat* zóna 

és nemzetiség 
szerint (%)

Forrás: Sik (2010b).

* Anyagi, életmód, etnikai, politikai és vallási okok miatt.

Az ábrán látható, hogy a három többségi helyzetben lévő csoport közül a magyarországiak diszkriminációs ta-
pasztalata a legritkább, a szlovákoké a leggyakoribb, illetve hogy az Ukrajnából migráló magyarok diszkriminációs 
tapasztalata kiugróan magas.
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A hat határ menti csoport esetében a diszkriminációs tapasztalat és a társadalmi helyzet közötti összefüggés eltérő 
mintázatokat mutat, ami arra utal, hogy a diszkriminációs tapasztalat esélye erősen függ az adott helyzet jellemzőitől. 

A határ átlépése után az átlagosnál kétszer nagyobb esélye van diszkriminációs tapasztalat szerzésére annak, aki 
„kiteszi” magát ennek (18. ábra), vagyis azoknak, akik „mozognak” a határon túl, főleg, ha erre Ukrajna és Magyarország 
között kerül sor. A határon túli diszkriminációs tapasztalat szerzése ellen ismét a kitettség hiánya, illetve az identitás 
ereje véd leginkább.

18. ábra 
A határon túli 

diszkriminációs 
tapasztalat esélye  

a szignifikánsan 
ható tényezők 

körében (%)

Forrás: Sik (2010b).

A határon túli diszkrimináció esélye a „kitettség” függvénye, vagyis azok körében nagyobb ennek esélye, akik mobi-
labbak, illetve inkább járnak a határ túloldalán. Így az átlagosnál kisebb a határon túli diszkriminációs tapasztalat kiala-
kulásának esélye az idősebbek körében, de nagyobb azok esetében, akik dolgoztak/vállalkoztak külföldön, különösen 
a határon túli magyar kisebbségek esetében.16

A hármashatár regionális identitásának elemzése (lásd kötetünk 14. fejezetében Örkény–Székelyi tanulmányát) is azt 
mutatja (19. ábra), hogy a szlovákiai és kárpátaljai magyar kvázidiaszpóra számára sokkal fontosabb a hármashatár ma-
gyar zónája, mint fordítva. Míg a hármashatár magyar oldalán élők lakóhelyükhöz, az országhoz és a régióhoz egyaránt 
erősebben kötődnek, mint a régió szlovák vagy ukrán térségéhez, addig a régió szlovákiai térségében élők számára 
(etnikumtól függetlenül) a régió magyar térsége ugyanolyan fontos, mint a szlovákiai (s alig gyengébb, mint a Szlováki-
ához vagy a lakóhelyhez való kötődés mértéke), ugyanakkor a kárpátaljaiak nagyon erősen kötődnek saját régiójukhoz 
és lakóhelyükhöz, kevésbé Ukrajnához, s csak a magyarok kötődnek a régió magyar térségéhez. 

16 Nem szignifikáns, de nem is elhanyagolható (s a határon „inneni” diszkriminációs tapasztalattal ellentétes irányú) a nacionalista érzelem 
hatása, ami növeli (nyilván mert erre érzékenyebbé tesz) a „határon túli” diszkriminációs tapasztalat bekövetkezésének esélyét.
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19. ábra 
A régióval és az 

országgal való 
azonosulás ereje  

a hármashatár 
mentén térség és 
etnikum szerint*

Forrás: Örkény–
Székelyi (2011) alapján.

* Mennyire érzi közel magához…? (1 – egyáltalán nem, 3 – nagyon). 
Magyarázat: piros – magyarok; zöld – Szlovákiában a szlovákok, Kárpátalján az ukránok. 

Azt, hogy a kvázidiaszpóra Magyarországot a kvázianyaföldnek tekinti, abból is sejthető, hogy a hármashatár három 
országának fővárosait összehasonlítva a hármashatáron élők utazásai alapján (19. térkép) azt látjuk, hogy a a szlovákiai 
és ukrajnai magyarok körében Budapestre jönni szinte ugyanolyan esélyű, mint a hármashatár magyar részén élőké, 
ugyanakkor közel kétszerese a hármashatár szlovák és ukrán lakosaihoz képest.

19. térkép 
A térség három 

fővárosában jártak 
aránya térség és 

etnikum szerint (%)

Forrás: Szalkai (2012). 
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A nyelv fontosságát a hármashatár kvázidiaszpórái körében meggyőzően illusztrálja az EU keleti határán élő többi 
nemzeti kisebbség otthoni nyelvhasználatának elemzése (20. ábra).

20. ábra 
Az „otthon” 

használt nyelv az 
EU keleti határán 

élő nemzeti 
kisebbségek 
körében (%)

Forrás: saját 
szerkesztés.

Otthonukban a vizsgált nemzeti kisebbségek közül a két magyar kvázidiaszpóra, illetve a litvániai oroszok és len-
gyelek használják leggyakrabban kizárólagosan az „otthon” nyelvét, ami mellett eltörpül az „itthoni” nyelv használóinak 
köre. Ennek ellentéte a magyarországi szlovákok helyzete, akik vagy magyarul, vagy magyarul és szlovákul beszélnek 
otthon, de elhanyagolható az otthon csak szlovákul beszélők családok aránya. 

A kárpátaljai magyarok erős kvázidiaszpórikus identitásának szerves része – ha nem elsődleges oka – az, hogy alig 
beszélnek ukránul, és emiatt nagy az esélye, hogy jelenük és jövőjük (iskola,17 munkahely, kapcsolati tőke stb.) is a kvá-
zi anyaország felé irányuljon:

„Az alapvető probléma, hogy a gyerekek nem tudnak ukránul. (…) A fiam nagyon jó fej, komputerhez ért. 
De egy munkahelyre sem kell, mert nem tud ukránul. 2006-ban felvették a Beregszászi Magyar Főiskolára 
(…) de most mit ér vele itt, ha lesz egy magyar nyelvű diplomája? Így csak Magyarországon tud elhelyez-
kedni. (Juhász–Csatári–Makara 2010: 21)

„Ha egy faluban 94%-os a magyar nyelv, hiába tanul heti 6–8 órában ukránul, nem tudja elsajátítani, mert 
csak könyvből tanul, nincs kommunikáció, beszélgetés, mert nincs kivel. És van a magyaroknak egy olyan 
berögződése, hogy mindenki tanulja meg a mi nyelvünket, ne mi a másikét. (…) Itt valamit lépni kell: az 
ukrán nyelvet mindenkinek el kell sajátítani, ha érvényesülni akar Ukrajnában. Ha külföldre akar menni, 
akkor pedig az angolt. (uo.: 35)

17 Lásd még kötetünk 5. fejezetében Sik–Szécsi tanulmányát.
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A vallási azonosulás is fontos eleme a kárpátaljai magyar kvázidiaszpóra-tudatnak (lásd kötetünk 4. fejetében Sütő 
és 15. fejezetében Herendi tanulmányát). Az itteni magyarok háromnegyede protestáns, és ezért számukra az egyház 
egyfajta „nemzeti” intézményt jelent, ahogy ezt egy helyi szólás is pontosan kifejez: „Nem minden kárpátaljai magyar 
protestáns, de minden kárpátaljai protestáns magyar” (Orosz 2007).

A határon átnyúló informális ügyletek beágyazódnak a kvázidiaszpóra keretei közé. Másként a kvázidiaszpóra-hely-
zet növeli annak az esélyét, hogy a határon átnyúló informális ügyletek etnikumspecifikus változatai kialakuljanak és 
önfenntartóvá váljanak. A kgst-piacok elterjedtségét és az olajcsempészet gyors kialakulását nagyban elősegítette az 
etnikai és az országhatárok összekapcsolódása. 

Csite et al (1995) leírása alapján a határ közelsége, a magyar etnikum referenciacsoportként18 és erőforrásként való 
használhatósága az egyik oka lehetett annak, hogy a kárpátaljai informális gazdaság már a korai posztszovjet periódus-
ban fellendült. Ezen belül a csempészet és az erre ráépülő tevékenységek (szállítás, tárolás, kgst-piachelyi kereskede-
lem stb.) is elszaporodtak. A kárpátaljai csencselők rendszerváltás utáni három típusa a következő volt: 

a maffiózó, aki tiltott áruval kereskedik, illetve védelmi pénz és egyéb kikényszerített járadékból profitál; z
a profi csencselő legális javakkal (általában nagy tételben, a piacon ármeghatározó súllyal) kereskedik oly mó- z
don, hogy a törvényi szabályokat áthágja, illetve a mindenkori kisebb-nagyobb kapuk adta lehetőségeket rend-
szeresen és „főállásúként” kihasználja;
a kiegészítő jellegű csencselést folytatók, akik kicsiben sokféle árut, gyakori mozgással és kis haszonért teríte- z
nek.

A határ és az informális gazdaság

A formális és informális gazdaság és az ország határa többféle formában kapcsolódhat össze. Ezek közül a rendszer-
váltás óta – bár változó mértékben és módon – végig jelen volt ennek legális (határ menti bevásárlóturizmus), alegális 
(turistakereskedelem és lomizás) és illegális (megélhetési és szervezett csempészet) változatai egyaránt.

Nem azonos módon kapcsolódik össze azonban a hármashatár két határszakaszán az informalitás és az országha-
tár, hiszen míg a magyar–szlovák határ a szabályozás szempontjából könnyen átjárható, ezzel szemben a magyar–uk-
rán határszakasz köré egy átmeneti „lazulást” követően a schengeni acélgyűrű záródott.

Az országhatár egyfelől csak az országok eltérő gazdasági viszonyainak (árszint, minőség, tranzakciós költségek) 
különbözőségeit jelenítik meg, amelyek mentén a határon átnyúló gazdasági ügyletek (ha erre kényszerítve vannak, 
illetve ha magas profitot ígérnek) informálissá válhatnak, másfelől az informalitás egyes formái (pl. csempészet és kor-
rupció) egymást is vonzzák, és nagy tehetetlenségi erőre tehetnek szert.

A hármashatár mindkét határszakaszán a határátkeléssel kapcsolatos mozgások a bevásárlóturizmus, a lomizás és 
a rokonok látogatásának keverékei.

18 A szerzők hangsúlyozzák a magyarsághoz tartozás fogyasztási preferenciákra gyakorolt hatását, vagyis a kárpátaljai magyarok az „ottho-
niakhoz” hasonló színvonalon akartak élni, velük azonos javakat akartak fogyasztani, ezzel is kiemelve magyar mivoltukat a körülöttük 
élő ukránokkal szemben (lásd „a magyarból” érkezett edzőcipők, szabadidőruhák, illetve a Coca-Cola és a hamburger szerepét a fiatalok 
fogyasztásában). 
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„A rendszerváltást követően a kárpátaljai lakosságnak csak egy nagyon kis hányada engedhette meg ma-
gának, hogy csak turista legyen, és nagyjából ez jellemezte a hármashatár régióban élő átlag szlovákot és 
magyart is. Kárpátalja vonzereje csak feltételesen létezett főleg az infrastruktúra kezdetlegessége miatt, 
és a rendszerváltást követő évtizedekben ez jellemezte Kelet-Szlovákiát (Kassát kivéve) és a magyar régiót 
is. Komoly akadályok, mint például a határátlépés nehézsége, a turisztikai infrastruktúra hiánya, a kiegé-
szítő szolgáltatások minimális szintje és a képzett munkaerő hiánya jellemezték az egész hármashatár 
régiót.” (Berghauser–Gyuricza 2011: 50–52)

Egy beregszászi kutatás (1997–1998) azt mutatta ki, hogy a legtöbb turista a magyar régióból érkezik, és több mint  
a negyedük (27%) vásárlási szándékkal érkezik (Berghauser 2012). Egy későbbi kutatásban azt találták, hogy míg az 
ukrán oldalt a régióban élő magyar turisták elsősorban még mindig vásárlási (megélhetési csempészési?) szándékkal 
keresik fel, addig a messzebbről érkező turisták célja inkább rokonlátogatás, üzleti ügyek intézése (ami természetesen 
lehet a megélhetési csempészet eufemisztikus megfogalmazása) vagy pihenés (20. térkép).

20. térkép 
A Beregszászba 

érkező 
magyarországi 

látogatók az utazás 
elsődleges célja 

szerint

Forrás: Berghasuer 
(2012: 35. ábra). 

Egy másik kutatás az ellenkező irányú mozgások okait vizsgálta, és nagyon hasonló következtetésre jutott: a kár-
pátaljaiak leggyakrabban a bevásárlás céljából lépik át a határt, ezt követi a rokon- és barátlátogatás, a lomizás és az 
alkalmi munka (21. ábra).
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21. ábra 
A határátkelés főbb 

okai a magyar–
ukrán határ ukrán 

oldalán élők 
körében,  

2001–2002  
(több válasz 

lehetséges, %) 

Forrás: Baranyi et al. 
(2009).

Ami a magyar–szlovák határrégiót illeti, 2008-ban szlovákok Közép és Kelet-Szlovákiából sokkal gyakrabban utaztak 
Magyarországra (11%-uk hetente, 17%-uk havonta), mint magyarok Szlovákiába (4% és 12%). Míg a szlovákok fő mo-
tivációja a vásárlás, az üzletelés és a pihenés volt, addig a magyarok többnyire vásárlás vagy rokonlátogatás céljából 
látogattak Szlovákiába (Hardi 2008).

2011-ben a határrégió magyar oldaláról viszonylag kevesen mentek üzletelési céllal a határ másik oldalára [a leg-
magasabb arányban (4%) Kárpátaljára], a határrégió szlovák oldalán lakók majdnem 10 százaléka (tekintet nélkül az 
etnicitásra) kelt át a határon, hogy valamit vásároljon a határrégió magyar felén (21. térkép). 

21. térkép 
A határon túli  

vásárlás és  
a lomizás iránya a 

hármashatár  
régióban származás 

szerint (%)

Forrás: Szalkai (2012). 
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A kárpátaljai magyarok hasonló arányban (az ukránok kevésbé) jöttek a magyar részre, s a szlovákok (de nem a szlo-
vákiai magyarok) is hasonló arányban keresték fel Kárpátalját vásárlási vagy/és üzletelési célból.

Az ukrán–magyar határszakasz informális ügyeleteinek határhoz közvetlenül kapcsolódó eleme a csempészés 
mellett az ennek puhább és keményebb változatait kombináló informális piachelyi kereskedelem. Így például a már 
korábban megismert nyíregyházi piacon, amíg a kínai termékek meg nem jelentek, addig a kárpátaljai (és a romániai) 
ruhafélék voltak a legolcsóbbak.19 A korabeli kgst-piaci helyzetet a szerző a következőképpen jellemzi:

„A műszaki cikkek esetében a kárpátaljai termékek hegemón helyzete változatlan, hiszen áruk gyakran a 
magyarországi kiskereskedelmi ár harmada-negyede. A kárpátaljaiaktól lehet vásárolni a legolcsóbban 
Lada alkatrészeket, Rakéta porszívókat, fúrógépeket, de szeget, kaszát, lapátot, láncot és minden egyebet, 
amit el lehet képzelni. Igen nagy mennyiségű termékkel jönnek a piacra, ami miatt saját maguk tartják 
alacsonyan az árakat, de az olcsó beszerzési ár révén még így is megéri nekik. A műszaki cikkek árusításá-
val kapcsolatosan két érdekesség említhető meg. Egyrészt az ár olcsósága miatt néhány magyarországi 
viszonteladó is megjelent a piacon, akik rendszerint hétköznap délután összevásárolják a műszaki cikkek 
egy részét, és megpróbálják a hétvégi forgalmasabb napokon drágábban eladni, vagy továbbszállítják 
a környező kisvárosok (Ibrány, Tiszalök, Hajdúnánás, Újfehértó stb.) piacaira. Másrészt a műszaki cikkek 
egyre nehezebb beszerzési lehetőségei miatt úgy hírlik, hogy a kárpátaljai eladók is csak egy láncszemet 
alkotnak. Mégpedig úgy, hogy Ukrajna és a FÁK más tagállamaiból a szállítók csak Ungvárig, Munkácsig, 
esetleg Beregszászig jönnek, itt nagy tételben eladják az árut, majd ennek kisebb mennyiségben Magyar-
országra való szállítása és eladása már a kárpátaljaiak feladata.” (Kókai 1995: 274.)

Ugyanakkor speciális poszt-kgst-termékek esetében a változások lassabban mennek végbe, ha ennek fennmara-
dását az árviszonyok, az informális gazdaságba fektetett nagy tehetetlenségi erejű beruházások (emberi és kapcsolati 
tőke, korrupciós kultúra) fenntartják. Erre példa a magyar–ukrán határszakaszon domináló csempészet:

„A határtérség illegális tevékenységeinek sorában első helyen az »üzemanyag-turizmus« áll. A folyamatot 
az ukrán és a magyar üzemanyagárak közötti jelentős árrés indukálja. Bár a tevékenységben jóval több 
ukrán állampolgár vesz részt, mint magyar, azért az utóbbiak száma sem elhanyagolható. Egyes becs-
lések szerint a közvetlen határmente mezőgazdasági gépparkjának kb. 50%-a ukrán gázolajat használ.  
A cigaretta- és a vodkacsempészés az „üzemanyag-turizmus” kiegészítő tevékenységeként, és a gyalogosok 
üzletágaként elterjedt. A magyar átkelők helyi piacain aztán ezt viszonteladók felvásárolják és továbbad-
ják (Balcsók–Dancs 2001: 8)

19 Ekkoriban a piacon a lengyelországi és a törökországi ruházati cikkek számítottak jó minőségűnek és divatosnak.
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Abból kiindulva, hogy a bevásárlóturizmust és a lomizást elsősorban az árkülönbség okozza,20 egy éven keresztül 
(2012 őszétől 2013 nyaráig) figyeltük a benzin és más egyéb mindennapos termékek közti árkülönbségeket a magyar–
ukrán határszakasz mentén.21

Az ukrajnai és magyarországi benzinár-különbségek elég nagyok voltak ahhoz, hogy még a közeli magyar üzem-
anyagpiacot is befolyásolni tudják (lásd Szalkai 13. térképét kötetünk 3. fejezetében).22 Összehasonlítva a szlovák–magyar 
határ menti magyar benzinkutak árait az ukrán szakasz áraival, látható, hogy a benzin ára a magyar–ukrán határ felé 
közeledve jelentősen csökkent.

A megfigyelés folyamán a mindennapos termékek között megkülönböztettünk „saját országban”23, „szomszéd 
országban” és „nemzetközi vállalatok által” készített árukat. A feltevésünk az volt, hogy minden termék olcsóbb lesz 
Ukrajnában mint Magyarországon, de a „saját országban készültek” kevésbé (8. táblázat).

Árkülönbségek a „saját országban”, a „szomszédos országban” és a „nemzetközi 8. táblázat 
vállalatok által” készített termékek között a magyar–ukrán határ két oldalán (átlag és 
szórás forintban *)

magyarország Ukrajna

a magyarországon készített áruk

Piros Arany 324 (8,0) 351 (1,5)

Sós mogyi 258 (8,4) 244 (19,5)

Baba szappan 166 (5,2) 173 (8,7)

az Ukrajnában készített áruk

Nemiroff vodka – 779,7 (23,3)

Cukor (1 kg) 285 (5,1) 175 (7,0)

Priluki (cigaretta) 397 (18,5) 195 (2,7)

folytatódik 
 

20 „Az olajat a gépkocsi, kisbusz tankjában szállítják át, nem tartályokban, és naponta akár többször is fordulnak. A fiatalok között úgyne-
vezett gázolaj napszámosok is vannak, akik megszabott pénzért hozzák át a tulajdonos teletankolt kocsiját a határon. A szállítás céljaira 
kiépült a gépkocsibérlet piaca is. A gépkocsik bérleti díja 1996-ban naponta 2–4 ezer forint körül volt. A legkedveltebb kocsik a Mercedes 
200-as, 240-es Diesel, általában taxi-üzemanyagtartállyal felszerelve, amit Németországból szállítanak megrendelésre 20–30 ezer forintért.  
A taxitartályra azért van szükség, mert a vámosok felfigyelnek a hegesztéssel megnagyobbított tartályokra, lebukni pedig nem érdemes, 
mert a feljegyzett rendszámú kocsik tulajdonosait állandóan zaklatják. A Mercedesek mellett az Audi 80-as, 100-as típusok a legkedvel-
tebb gépkocsik. Az üzemanyagtartályok nagysága 70–120 liter között van, de a terepjárók tankmérete lehet 180–200 liter is. A taxitartályok 
felszerelése mellett más trükkök is léteznek. Például amikor az autó a csak néhány kilométerre szükséges üzemanyagot az ablakmosó 
tartályból kapja, és a tankban az igényektől függően lehet benzint vagy gázolajat szállítani” (Horváth–Kovács 1999: 2).

21 A megfigyelés módszertanáról részletesen lásd az Annex 6 Observation c. fejezetet. 
22 S hogy az ukrajnai árelőny ma is létezik, azt 2014 februárjában végzett megfigyelésünk igazolja: ekkor a benzin (95-ös) és a dízelolaj ára 

Beregszászon a nyíregyházi benzinkút árainak a 64, illetve 56 százaléka volt.
23 A „saját” és a szomszéd országban készített áruk természetesen lehettek nemzetközi vállalatok helyben készült termékei, de a kiválasztott 

termékeket az előkészítő kutatás során a helyi lakosok mint hazai vagy szomszéd országbeli terméket azonosították.
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magyarország Ukrajna

 Nemzetközi vállalatok által készített áruk

Fa szappan (Németország) 461 (13,2) 493 (13,4)

Coca-Cola (USA) 316 (13,1) 235 (6,8)

Marlboro cigaretta (USA) 822 (11,4) 345 (4,9)

* Az ukrajnai árakat a 2013. december 31-i átváltási áron számoltuk át forintra (1 hrivnya = 26 HUF). 
Forrás: saját szerkesztés.

Összehasonlítva a termékek átlagárait, azt találtuk, hogy nem mindegyik volt olcsóbb az ukrán oldalon (22. ábra).  
A Magyarországon készült termékek esetében alig találtunk különbséget a határ két oldalán megfigyelt árakban. Ezzel 
szemben az ukrajnai termékek sokkal drágábbak Magyarországon, mint Ukrajnában. Ami a nemzetközileg készült ter-
mékeket illeti: míg a szappan olcsóbb, a másik két termék (főleg a cigaretta) sokkal drágább volt Magyarországon.

22. ábra 
A „saját országban”, 

a „szomszéd 
országban” és  
a „nemzetközi 

vállalat által” 
készített termékek 

közötti árkülönbség 
a magyar–ukrán 

határ két oldalán

Forrás: saját 
szerkesztés.

Megjegyzés: a magyar átlagár osztva az ukrán átlagárral.

Az ukrán–magyar határszakaszon (Ungvár és Nyíregyháza között néhány településre, és ott is csak kisszámú családi 
vállalkozásra és ezt körülölelő rokoni hálózatra összpontosítva) 1993–1994 között alakult ki a nagybani olajcsempészet 
(Horváth–Kovách, 199924), amit a Jugoszlávia szétesését követő háború miatti embargó, az ennek nyomán kialakuló 
szerbiai olajhiány még jobban felpörgetett. Továbbá a csempészet, lévén informális és nemzetközi vállalkozás, magas 
profitrátával dolgozó, de nagyon kockázatos tevékenység. Ebből következően a kialakuló szervezett bűnözés sokféle 

24 A kutatás 1996–1998 között két informátor nem résztvevő vagy időleges résztvevő megfigyelésén alapult. Ezt egészítette ki a határállo-
mások környékén több alkalommal végzett megfigyelés és interjúzás az olajüzlet szereplőivel a határ mindkét oldalán.
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tevékenységet kellett, hogy magában foglaljon, illetve a kockázatcsökkentés érdekében beruházásokra és a portfolió 
szélesítésére is kellett törekednie. Ennek tulajdonítható, hogy a szállítás, raktározás, védelmi pénzek szedése, illetve az 
üzemanyag csempészete mellett a vodka- és cigarettacsempészet is hamar ráépült az olajügyletekre, hiszen mindig 
azon volt a hangsúly, ami a legkisebb kockázat mellett a legnagyobb profitot hozta. Vagyis a legmagasabb árat a leg-
kisebb költségekkel lehetett általa elérni úgy, hogy a határőrizeti szervek vagy viszonylag jobban tolerálták ezt a fajta 
csempészetet, vagy még nem dolgozták ki a lebuktatás technológiáját.25

A csempészek három típusba voltak sorolhatók: (1) a saját gépkocsival rendelkezők, akik az üzemanyag mellett szál-
lítanak cigarettát, vodkát is, önálló vásárlókörük van, általában napjában egyszer járnak át a határon; (2) a gépkocsi bér-
lők, akik mindenféle áruk szállítását elvállalják (réz, cigaretta, vodka), de a gépkocsi bérleti díja miatt naponta többször 
kell fordulniuk, önálló vásárlóik vannak, de viszonteladóknak is forgalmaznak; végül (3) a napszámosok, akik fuvaron-
ként kapják a pénzt. 

A kilencvenes évek elején kialakult olajcsempészet helyzetét az ukrán–magyar határon a következő rövid összefog-
lalás és interjú jellemzi:

„Forgalmasabb napokon a csempészek akár 24 órát is állhatnak a határon, bár segítik egymást és gyakran 
biztosítják a másik csempész helyét a sorban. (…) Megfigyelőnk a záhonyi vámhivatal és a csapi határ-
állomás előtt a 3–5 órát várakozó sorban minden alkalommal 40–50 üzemanyag-szállítót azonosított (a 
várakozó kocsik hatvan százaléka). (…) A legforgalmasabb napokon (…) 100–120 üzemanyag-szállító is 
megpróbált átjutni a határon. Az elsőként átkerülők reggel négytől este tízig vártak. A kishatárforgalom-
ban a gépkocsik kilencven százaléka üzemanyag-szállító. (Horváth–Kovách 1999: 6). 

„Talán öt éve mentem először Ukrajnába, de akkor még nem üzleti céllal, hanem elkísértem egy ismerősö-
met, aki megkért, mivel így növekedett az általa átcsempészhető mennyiség: tudod, bizonyos cuccokból 
kvóták vannak. Elsőre én is csak benzinért és gázért jártam. Utána az ember rájön apránként, hogy mi 
minden olcsóbb kint. Ma már kijárunk az élelmiszer- meg az autóalkatrész-piacra, ahol minden sokkal 
olcsóbb, mint itthon. És rájön apránként az ember, hogy mi az, amit legálisan be lehet hozni, ami miatt 
nem kobozzák el az autót. A cigarettáért például elkobozzák az autót, az áruról nem is beszélve. Mindig 
azt a nem sok mindent hozom, amit lehet.

Dollárt a határ ukrán oldalán szoktunk venni. Mindig ugyanott. Ez kialakult, megmutatták a srácok, 
mit hol érdemes. Például tankolni lehet is sok helyen, de már odaépítették a gázkutat és a benzinkutat is  
a határra. Éjjel-nappal nyitva vannak, tehát csak megtankol az ember, és ha nem visz mást, már fordulhat 
is vissza. Persze még ott van a 10 órás állás a határon. Ha csak benzinért megyünk, egy komplett kanyar 
egy hajnal négyes indulástól általában este tízig tart, ami ha piacolunk, sem sokban különbözik. Kicsit 
korábban indulunk, akkor kiérünk, mondjuk 10-re, egy óráig van piac – a piacra általában szombaton 
megyünk –, és már fordulunk is meg, és a többit már sorban állással töltjük hazafelé. Az ember megállja 
a maga 5–6 óráját ilyenkor is.

25 Az emberi és kapcsolati tőke tehetetlenségi erejének tulajdonítható, hogy amikor ezek a javak kevésbé jövedelmezőkké váltak, akkor  
a nagyobb kockázatú ember-, fegvver- és kábítószercsempészet is harmonikusan illeszkedhetett a korábbi üzletágakhoz. 
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Kialakul, hogy kivel üzletelek, nagyon sokan beszélnek magyarul, ezekkel könnyebb. Voltak olyanok, 
akihez beajánlottak a srácok. Én is alakítottam ki kapcsolatokat. Teljesen másképp kezelnek egy nőt, mint 
egy férfit. Engedékenyebbek a nőkkel, segítőkészek. Például a határ ukrán oldalán két sáv visz ki, és két 
sáv jön be, a kettő között betonfal van. Hogy a betonfalnál ne tudjál átmenni, a végénél szoktak állni  
a rendőrök, és kérik a mindenféle úti okmányokat. A fiúk nem szoktak vacakolni velük a problémák elkerü-
lése végett, mostanában [2002-ben] 5–10 hrivnyát szoktak adni fizetségnek a rendőrnek. Én oda szoktam 
neki adni az irataimat, átnézegeti, és el szokott engedni. A magyar oldalon is kell kenni, de erről inkább az 
ukránok tudnának beszélni.

Akkor is kell jattot adni, amikor piacolunk. Mindenhol. Az árakba belekalkuláljuk a jattot. A barátom, 
aki belevitt ebbe, levezette fehéren feketén, hogy ha ötezer forintot keresek avval, hogy teljesen legálisan 
elhozom a benzint, akkor szabadon élhetek: »akkor mész, amikor akarsz«. Ahhoz kötélidegzet kell, hogy 
végigcsináld a határt, de egy idő után megismernek, segítenek, beengednek maguk elé, legközelebb te 
engeded be őt magad elé, hogy ha egy héten kétszer mész, az tízezer forint. Egy hónapban van négy hét, 
akkor az már egy minimálbér, abból, hogy kimentél, amikor kedved tartotta, egy héten kétszer. 

Kiszámolták nekem, hogy mennyi pénzem lesz ebből a dologból, és mivel a gyerekruhaboltom nem 
ment, belevágtam. Csak arra kell vigyázni, hogy legális dolgokat csinálj. Van, aki elszáll, és bevállalós lesz. 
Nekem nem ér annyit, hogy elvegyék az autómat, hogy egy hatalmas bírsággal megnyomjanak. Ez egy 
keresetkiegészítés, annak egy szabadabb formája.

Eladni könnyű, sok embernek van autója, de csak ismerősöknek adjuk. Olcsón, mikor hogy. Mi is 
ugyanúgy megyünk föl-le az árakkal, ahogy a MOL. De volt úgy is, hogy itt engedték le, Ukrajnában meg 
emelték föl a benzin árát. Akkor nem keresel annyit, de még akkor is keresel, mert akkor hozol olyan dol-
gokat, mint a sajt, ami ott olcsóbb. Vagy alkatrészeket, alkoholt, ezt-azt, annyit, ami még nem szúr nagyon 
szemet. Elméleti síkon nem lenne szabad behozni élelmiszert, de gyakorlati síkon egy sajttal nem fog-
lalkoznak, amikor kétszáz ember áll az úton, akik még át akarnak jönni. Alkoholt is lehet hozni, talán egy 
litert hozhat egy ember, mármint égetett szeszt. Bort meg valami két litert, kereskedelmi mennyiséget 
nem lehet.

Nagy gyári tankokkal ellátott és gázra átalakított kocsikkal konvojban utazunk. Nem csak a védelem 
miatt, el is romolhat valamelyik… Meg aztán oda-vissza szokott játszani a dolog, ha a haverok több min-
dent akarnak hozni, mivel ők többet mennek ki, mint én, elhozzák nekem akkor, amikor én nem megyek. 
Papírmunka nincs. Bízik a csapat egymásban, senki nem vág át senkit, mert ha megpróbálja, akkor elvágta 
magát, és annak híre is megy. Van úgy, hogy átpakoljuk az autókat, ha neki sok lenne, öt autóba szétpa-
koljuk, akkor már be lehet hozni.

Aki rendszeresen üzletel, azokat másképp kezelik, előreengedik a sorban, és még fizetni is lehet érte, 
hogy ne állja ki a sort, átléphessen gyorsan. A katonának, aki ott áll, annak szoktak adni, hogy gyorsabban, 
naponta akár többször is mehessenek. Azt hiszem, ez egyrészt bizonyos autókra, illetve bizonyos embe-
rekre működik. Talán inkább autóra van, ugyanazzal az autóval ugyanaz az ember nem mehet többször, 
persze kivéve a kivételeket…

Rendelésre is hozunk dolgokat. Például hogy Zsigulihoz kellene valamilyen alkatrész. Mondtam a srá-
coknak, akik jót röhögtek, hogy meg se fogom ismerni azt az alkatrészt. Aztán elvittek egy helyre, ott van 
egy autóalkatrész-piac, megalkudtak helyettem, és már kész is volt. Odamegy az ember, elmagyarázod 
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kézzel-lábbal, megkérdezed az árát, tudod, hogy jobb ára van, mint itthon, ilyen kis kütyükért a határon 
nem is szólnak. Mindenkinek szaladgál a megfelelő cuccokért. Én is odamegyek, és elmagyarázom, vagy 
leírom, vagy addig megyek, amíg nem találok valakit, aki tud magyarul. Akitől az UAZ-alkatrészeket be-
szerzem, az tud magyarul, és akkor megmondom, hogy mit szeretnék, mivel ő kereskedő, eladja. Mivel 
mindig hozzá megyek alkatrészért, és halvány fogalmam sincs, hogy mit veszek, a múltkor is visszavittem, 
mondtam, hogy ez nem volt jó, nem is kellett fizetni érte, és adta a jót, én meg adtam a másikat.

Független, szabad vagyok és megvan hozzá az egészségem. Általában hamar megtaláljuk a kiutat, ha 
valami gáz van. Jönnek az infók mindenhonnan. A hídon ácsingózás közben van időnk rá, akivel pedig 
egy csapatban megyünk, azt mindenről tájékoztatjuk. Egyébként mindenkitől tanulok valamit, és megta-
nulom tőlük a dolgokat, és utána egyedül is elsajátítom őket. Egyébként ez egy nagyon zárt dolog. Viszi 
bele egyik ember a másikat, vigyáznak rá, hogy ne sok ember kerüljön bele ebbe a körbe, legalábbis egy 
helységből ne sok ember, mert elviszi az üzletet az egyik a másik elől. Vigyáznak rád.” (észak-magyaror-
szági vállalkozónő) 

2012 márciusában új szabályozás lépett életbe, melynek célja az üzemanyag-csempészet csökkentése volt. Egy 
szakértői interjú szerint ezek a szabályozások rövid távon jók arra, hogy visszafogják az üzemanyag-csempészetet, de 
hosszú távon csak „megnövelik a megélhetési csempészek kreativitását” és annak az esélyét, hogy szervezett csem-
pészet alakuljon ki és nőjön a korrupció. Ilyen kreatív beruházás volt a hatalmas tankú öreg Mercedes autók vásárlása,  
s mint látható, ezek aránya még manapság is az országos átlag felett van az egyébként minden tekintettben elmara-
dott és szegény Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (lásd kötetünk 3. fejezetében Szalkai 19. térképét).

A cigarettát – mint mindenféle magas állami adókkal és illetékekkel sújtott jövedéki terméket – mindig csempész-
ték (Viga 1996). Már jóval a 2010-ben kezdődő magyar kormányzati akciók előtt is az ukrán Priluki cigaretta – amit 
hivatalosan nem is lehetett megvásárolni Magyarországon – a második legnépszerűbb cigarettafajta volt Kelet-Ma-
gyarországon.26 

Mostanában minden cigarettafajta csempészése elterjedtebbé vált, ami a hármashatár csempészetben járatos la-
kosainak növekvő informális jövedelemszerzési lehetőséget jelent.27, 28, 29, 30 Erre utal a legális cigarettakereskedelem 
2012 óta csökkenő mérete és az illegálisan árusított (jobbára ukrán és fehérorosz) cigarettafajták terjedése.31 EU-s ösz-
szehasonlításban is érezhető a dohánycsempészet felfutása a hármashatár mindkét ukrajnai szakaszán (FRAN 2013). 

A magyarországi dohánykereskedelem államosítása már rövid távon is azt eredményezte, hogy a cigaretta fekete-
kereskedelmének jövedelmezősége gyorsan megnőtt. Ezt sejteti az 1. képen látható becslés a különféle mennyiség-
ben és kockázat mellett (tehát korrupciós felárral terhelt) cigarettacsempészési megoldások becsült profitjáról.

26 http://www.nol.hu/archivum/archiv-389889 
27 http://hvg.hu/itthon/20130513_cigarettacsempesz_ukran_roman_hatar 
28 http://www.infonyiregyhaza.hu/hir_olvas/permalink:utcai-arusok-dohanylopas-viragzik-a-cigi-feketepiaca-2013-09-17-201207/ 
29 http://www.indexkelet.hu/rovatkeret.php?r=6&cikk=33078
30 http://nyirhir.com/index.php?option=com_content&view=article&id=324644:ukran-es-magyar-cigarettacsempeszek-buktak-le-szabolcs

ban&catid=51:koezelet&Itemid=76; http://www.szon.hu/arokba-borult-a-cigarettacsempeszek-autoja-szabolcsban/2271015; http://www.
szon.hu/nyiregyhaza/harmincmillio-forint-erteku-csempeszcigaretta-egy-szabolcsi-kisbuszban/2271554

31 Egy kutatás során a kukákban gyűlő cigarettacsomagokat összeszámolása alapján azt találták, hogy míg Nyugat-Magyarországon  
a kidobott csomagok 2 százaléka, addig Kelet-Magyarországon 10 százaléka származott illegális kereskedelemből. http://www.gfk.hu/
pressreleases/press_releases/articles/010483/index.hu.html

http://www.nol.hu/archivum/archiv-389889
http://hvg.hu/itthon/20130513_cigarettacsempesz_ukran_roman_hatar
http://www.infonyiregyhaza.hu/hir_olvas/permalink:utcai-arusok-dohanylopas-viragzik-a-cigi-feketepiaca-2013-09-17-201207/
http://www.indexkelet.hu/rovatkeret.php?r=6&cikk=33078
http://nyirhir.com/index.php?option=com_content&view=article&id=324644:ukran-es-magyar-cigarettacsempeszek-buktak-le-szabolcsban&catid=51:koezelet&Itemid=76
http://nyirhir.com/index.php?option=com_content&view=article&id=324644:ukran-es-magyar-cigarettacsempeszek-buktak-le-szabolcsban&catid=51:koezelet&Itemid=76
http://www.szon.hu/arokba-borult-a-cigarettacsempeszek-autoja-szabolcsban/2271015
http://www.szon.hu/nyiregyhaza/harmincmillio-forint-erteku-csempeszcigaretta-egy-szabolcsi-kisbuszban/2271554
http://www.szon.hu/nyiregyhaza/harmincmillio-forint-erteku-csempeszcigaretta-egy-szabolcsi-kisbuszban/2271554
http://www.gfk.hu/pressreleases/press_releases/articles/010483/index.hu.html
http://www.gfk.hu/pressreleases/press_releases/articles/010483/index.hu.html
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1. kép 
A cigaretta-

csempészet profitja 
a csempészés 
módja szerint

Forrás: http://index.hu/gazdasag/2013/09/16/csempeszcigik/#

A cigarettacsempészet intézményesedése is finomodott. A tipikusnak tekinthető megoldás (amely nagy profitot 
hozhat, de amihez az áru megvásárlásán és a terjesztés munkáján kívül nem kell speciális tudás és beruházás) az alábbi 
képen látható autóba alig elrejtetten csempészett cigaretta (2. kép).

2. kép 
Autó 

csomagtartójában 
csempészett 

cigaretta

Forrás: http://www.indexkelet.hu/rovatkeret.php?r=6&cikk=33080

http://index.hu/gazdasag/2013/09/16/csempeszcigik/#
http://www.indexkelet.hu/rovatkeret.php?r=6&cikk=33080
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Ennél kisebb, de beruházás- és kockázatmentesen történő cigarettacsempészeti megoldás látható a 3. képen, ami-
nek önellátás vagy legfeljebb szívességi kereskedelem lehet a célja. 

3. kép 
Cigaretta-

csempészet 
könyvben

Forrás: http://www.origo.hu/itthon/20120110-riport-penzugyor-cigarettacsempeszet-az-ukran-
magyar-hataron.html

A következő két kép ennek ellentéte részben tőkeigényessége, részben speciális szaktudásigénye miatt (4. és 5. kép). 
Hiszen az első esetben nem csupán a megfelelő farönköket kell tudni kiválasztani és kivájni, majd szigetelni, de tudni 
kell azt is, hogy hol, mikor és miképpen lehet az átúsztatott szállítmányokat a folyóból kihalászni, s továbbértékesítésre 
alkalmassá tenni. A második képen látható – sikertelen – csempészeti megoldás kevesebb erdészeti szaktudást igényel 
ugyan, de a nagyobb mennyiség és a kisebb rejtettség miatt az ilyen úsztatásnak nagyobb a szervezés-vesztegetés 
(?) igénye.

4. kép 
Csempészett 

cigarettával töltött 
farönkök

Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=3DBhUPuaioI

http://www.origo.hu/itthon/20120110-riport-penzugyor-cigarettacsempeszet-az-ukran-magyar-hataron.html
http://www.origo.hu/itthon/20120110-riport-penzugyor-cigarettacsempeszet-az-ukran-magyar-hataron.html
https://www.youtube.com/watch?v=3DBhUPuaioI
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5. kép 
Csempészett 

cigaretta halászata  
a Tiszán

Forrás: http://zoldpont.blog.hu/2011/04/27/a_cigaretta_csempeszes_viragkora

A csempészet reneszánsza annak ellenére következett be, hogy a 2000-es években több tényező is a csempészet 
visszaszorulása irányába hatott: Ukrajna javuló gazdasági helyzete, a magyar–szlovák és ukrajnai árak közötti különbsé-
gek csökkenése és a csempészeket fenyegető lebukás növekvő kockázata:

„Három teherautó-sofőr (két rutén és egy magyar származású) mellett utaztunk át a magyar–ukrán ha-
táron (és kárpátaljai települések között) heteken keresztül, hogy megfigyeljük a csempészet minden-
napjait. 

Érzékelhető volt, hogy ezekben az esetekben a csempészet az önellátásra, az utazás költségeinek  
a csökkentésére, legfeljebb kisebb profit szerzésére irányult csupán. Ezek olyan kis mértékű csempészést 
jelentenek csupán, amelyek legfeljebb kiegészítő jövedelmet nyújtanak a dolgozóknak, illetve a túlélésre 
elegendők a „taxisok” számára, vagyis olyan munkanélkülieknek, akiknek esélye sincs az állásszerzésre. Ők 
vagy saját maguk számára (vagy némi profit érdekében, amit ismerősöktől szerezhetnek) csempésznek 
egy kevés cigarettát, vagy ha az utas csempészik, akkor ezért felárat kapnak a fuvardíj felett… Termé-
szetesen a vámosok a határ mindkét oldalán ismerik a „taxisokat”, s ezért kisebb vesztegetésre gyakran 
szükség van a munkavégzés során. Erre a hosszadalmas, de nem alapos rutinellenőrzések végén kerül sor, 
amikor a vámos gond nélkül kéri el a 2000 forintot, hogy a „taxis” folytathassa az útját.” (Karas 2009: 69)

Egy kisebb – s jobbára csak magyar vagy kárpátaljaiak által használt – határátkelőhelyen (Lónya) a megfigyelést 
végző kutatók a következőképpen összegezték tapasztalataikat:

http://zoldpont.blog.hu/2011/04/27/a_cigaretta_csempeszes_viragkora
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„A lónyai határátkelőnél a csempészet évek óta működő tevékenység, a közösség számára elfogadott 
életstratégiává vált. Az általunk megkérdezett csempész tiszaadonyi származású és már 1998 óta hoz át  
a határon különböző árucikkeket, amelyeket az ukrán oldalon jóval olcsóbban be tud szerezni. Saját kocsi-
val, és általában egyedül járt ki Mezőkaszonyra, ahol főleg cigarettát vásárolt megrendelésre. A rendszer-
váltás során elveszítette munkáját, ezért nem látott más lehetőséget a pénzkeresésre. »Mások is csinálták, 
valamiből, élni kellett.« A csempészés számára főtevékenység volt, ebből éltek a családjával. A csempészett 
árut Tiszaadonyban árulta általában ismerősöknek, így kialakult egy stabil vevőköre. 

Leggyakrabban csempészett árui a cigaretta, benzin, sör, cukor és vodka voltak. A cigarettából 15–20 
kartont hozott át egy alkalommal. Korán reggel vagy késő délután indult útnak attól függően, hogy 
éppen ki volt a határőr. Megvolt a saját ismerőse, akivel „mindent el lehetett intézni”. Tudta előre, mikor 
lesznek razziák, néha adott kenőpénzt is, de nem minden alkalommal. Volt, hogy naponta kétszer is 
megfordult, de hetente minimum 3-szor biztosan átment Mezőkaszonyra. A cigarettacsempészésen kí-
vül üzemanyag-kereskedéssel is foglalkozott. Üres tankkal ment ki, amit ott a határ túloldalán teletankolt, 
majd otthon leszívta és eladta.

A módszerek változatosak voltak, egymás között az ismerősök adták a tippeket, ötleteket. A mi interjú-
alanyunk leginkább a kocsi ajtajának a belsejébe rejtette el az árut, az ülés mögé vagy a csomagtartó alá. 
A megvásárolt árhoz képest 25–30%-kal adta drágábban a csempészett árukat.

Az uniós csatlakozás után szigorúbb rendszabályok léptek érvénybe, így a csempészés is nehezeb-
bé vált. Ma már csak maximum havonta egyszer jár ki, de egyszerre csak legfeljebb 3 kartonnal hoz át, 
azokat pedig vagy saját részére vagy a legközelebbi rokonainak adja el. Ma már nem tud ebből megélni, 
ezért szociális segélyt kap, és próbál munkát keresni, de évek óta nem talál semmit…” (Bernatova–Rácz 
2013: 11)

A hármashatár szlovák–ukrán szakaszáról kevesebbet tudunk, de amit mégis, az sokban hasonlít a magyar–ukrán 
határról megismert folyamatokhoz. A ’90-es években az ukránok az otthon és a többi KGST-országban termelt javakat 
csempészték át a határon. Aztán, ahogy a KGST-t túlélő termelési kapacitások megszűntek vagy átálltak más javak ter-
melésére, illetve ahogy megjelentek az ázsiai kereskedők a saját távol-keleti beszállítóikkal és értékesítési csatornáikkal, 
továbbá kezdett kiépülni a nyugati kereskedelmi láncok helyi hálózata (kb. 1995 körül), úgy ez a fajta csempészet vesz-
tett jövedelmezőségéből. Két csoport számára maradt a tevékenység profitábilis: a kapuőröknek vagyis azoknak, akik 
finanszírozták, szervezték, illetve vesztegetésekkel fenntartották a folyamatot) és a kiscsempészeknek. Másik irányban 
is működött a kilencvenes években a csempészet, szlovák kiscsempészek vitték áruikat Ungvárig, s ott eladva tettek 
szert csereárura (Williams–Balaž 2002: 328–329)

Egy kis határ menti szlovák faluban (Tiszacsernye), ami amúgy a magyar–ukrán határhoz is közel van (kb. 10 km-re) 
a következő esettanulmány szerint ugyancsak a magyar határszakaszról jól ismert folyamatok mentek végbe a ’90-es 
évek elejétől kezdve:

„…az ukránok különböző termékeket kezdtek el árura bocsájtani a határ túloldalán. Eleinte ezek otthon 
kitermelt zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek és különböző élelmiszerek voltak, amelyek nem hoztak 
olyan nagy nyereséget, mint például a dohány vagy az alkohol árusítása. A cigarettacsempészet képzi  
a legnagyobb forgalmú csempészterméket és a legszélesebb mértékben elterjedt csempészárut. A 90-es 
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évek elejére jellemző, viszonylag enyhe szabályozás nagyobb mennyiségek behozatalát engedélyezte 
akár legális formában is. Az állam azonban gyorsan felismerte saját gazdasági érdekeit és egyre inkább 
szigorítani kezdte a behozatalt. A határátkelők alkalmazottai azonban gyakran ugyanúgy részesei voltak a 
»biznisznek«, ezért még a felső hatalomgyakorlás is nehezen tudta megváltoztatni ezeket a trendeket.  
A hatóságok ilyen esetekben alaposan megfigyelték a folyamatot, mint olyat és a benne szereplő szemé-
lyeket, hogy a megszerzett információk segítségével messzemenő következtetéseket vonhassanak le, 
végső soron azonban jellemzően látványos módon füleltek le vámosokat az elrettentés és az igazságszol-
gáltatás eszményének erősítésére. Az interjúalany elmondása szerint a korrupció széles körben elterjedt 
és bizonyos szinten elfogadott jelenség volt. Az évek során ugyanakkor folyamatosan szigorították az el-
lenőrzést és magukat az ellenőrzőket is, ezért a csempészet jellege folyamatos transzformáción ment 
keresztül. A kezdeti időkben a magánszemélyek a testfelületükön32 vagy táskákba rejtve33 próbáltak meg 
áthozni dohányárut különböző álcázási módszerekkel, ami gyakran végződött kudarccal, mivel a vámo-
sok által felismert trükköket már nem igen lehetett újra alkalmazni. Az ukrán emberek nagymértékű sze-
génysége és rászorultsága miatt azonban fáradhatatlanul próbálkoztak és próbálkoznak mind a mai na-
pig. Az egyik interjúalanyom frappáns megfogalmazása szerint: »A bűnöző mindig egy lépéssel az ellenőrző 
előtt jár, de előbb vagy utóbb, úgyis lebukik.« A »kis emberek« tevékenységében rejlő lehetőségeket termé-
szetesen a szervezett bűnözés is felismerte, ami magasabb körökben zajló, komoly mennyiségű áru 
csempészését eredményezte. Ekkor kezdtek el tehervonatokon és kamionokon elrejtve dohányárut 
csempészni, amiben gyakran a kalauzok és a kocsivizsgálók is aktívan részt vettek. A tapasztalatok szerint 
ezekben az esetekben a szerelvények szinte összes üreges terét megtöltötték dohánnyal, és egy rossz 
mozdulat vagy egy gyanús csavar kellett csupán ahhoz, hogy erre fény derüljön. A vámosok olyan ese-
tekről is beszámoltak, amikor egy »fülesre« támaszkodva végeztek fokozottabb ellenőrzést. A nagy meny-
nyiségű cigarettacsempészet egyik érdekes, csupán néhány évvel felfedezett formája a kivájt farönkök-
ben való szállítás, ahol a belső információk szerint egy véletlen »baleset« folytán derült fény az esetre, 
amikor az átpakolásnál egy farönk a báger irányítójának hibájából leesett, majd kihullott belőle a több 
száz doboz cigaretta. A schengeni egyezmény óta minden egyes Ukrajnából bejött kamion kötelezően 
röntgenellenőrzésen megy át, ami elvileg most már kiküszöböli ezeket a módszereket. Érdekes jelenség 
volt az interjúalanyom visszaemlékezése szerint a 1993-tól 1996-ig közlekedő nemzetközi gyorsvonat, 
amely a romániai Kons tancából közlekedett Varsóba. A vonat hivatalosan turistajáratként volt számon 
tartva, az ellenőrző tapasztalatai szerint azonban roma származású hajléktalan emberek vették leginkább 
igénybe, akik koldulni indultak a lengyel nagyvárosba. Ezeken a vonatokon olyan alacsony mértékű higi-
éniai körülmények uralkodtak, amelyek nem tették lehetővé az alapos ellenőrzést, így gyakorlatilag bármi 
lehetett az utasoknál, az rejtve maradt. Az ellenőrző szervek magasabb pozíciókban lévő vezetőinek kor-
rupt magatartására ad alapos okot az a mai napig bevett gyakorlat, melynek során bizonyos nemzetközi 
vonatokon van egy-egy »zárt kocsi«, melyeket felsőbb utasításokra a vámosoknak nem áll módjukban 
leellenőrizni. Ezekben a kocsikban gyakorlatilag bármi átcsempészhető, mivel azok tartalma soha nem 

32 Előfordult, hogy az utas műanyag végtagba rejtve próbált meg cigarettát csempészni. 
33 A táskákba borotvapengéket dobáltak szét, hogy a vámos kellemetlenül megsértse magát és elálljon az ellenőrzéstől. Ennek eredménye 

azonban az volt, hogy azontúl a táska egész tartalmát az utasokkal pakoltatták ki, így nem tudtak kibújni az ellenőrzés alól.



88  Határhatások

2  Adalékok a hármashatár háromszoros beágyazottságához 

derül ki… A személygépkocsiban rejtett csempészet szintén mindennapos gyakorlat, ahol a vasúti csem-
pészethez hasonlóan a jármű különböző üreges beltereibe próbálják meg elrejteni az illegális árut. Ennek 
egyik érdekes formája a gumiabroncs belsejében való szállítás, amire a személygépkocsi szabvány- és 
tényleges súlyának lemérésével lehet többek között lecsapni. A túlzott magabiztosság, a szorongás vagy 
az eltúlzott közvetlenség mind intő jeleket közvetítenek az ellenőrző számára a gyanú felmerülésére. 
Olyan esetek is előfordultak, amikor például a látványosan »dolgos, olajos körmökkel« feltűnően elegáns 
ruházat párosult, ami nehezen összeegyeztethető jelenség, és szintén gyanúra adhat okot. Az autóbu-
szokkal való átkelés során általában az utasok »összedobtak« egy bizonyos összeget, amit az útlevélbe 
helyezve adtak át a vámosnak, ezzel is jelezve a »mérsékelt ellenőrzés« igényét. A borítékba rejtett összeg 
nagysága általában sorozatos próbálkozás folyamatának az eredménye volt, és ellenőrzők szerint is válto-
zott. Ugyanakkor ezt természetesen nem lehetett bárkivel megcsinálni, ezért előre meghatározott idő-
pontokban és egyeztetés után került sor az effajta »tranzakciókra« az utasok és a korrupcióra hajlamos 
vámosok között. Az interjúalany nyilatkozata szerint az ukrán oldalon helyenként a mai napig bevett gya-
korlat minden egyes ellenőrző szerv (útlevélkezelők, vámosok, sorompós, katona) lefizetése abban az 
esetben is, ha illegális áru nélkül kel át valaki a határon. Ez már bevett és kötelező jellegű szokásként 
ágyazta be magát a határátlépés folyamatába. A cigaretta utáni második legnagyobb csempészáru  
a szóban forgó határátkelőn az alkohol. A magánszemélyeknek eleinte korhatár nélkül volt megszabva az 
1 liter 40 százalékos emberei fogyasztásra alkalmas szesz, melynek során a gyerekeket felhasználva hoztak 
be nagyobb mennyiségeket. Ez a szabály viszonylag korán megszűnt, és feltétellé vált a felnőtt korhatár 
elérése. Az alkoholcsempészet szervezett jellegének részletesen kidolgozott formájára csupán néhány 
évvel ezelőtt derült fény. A nagy mennyiségű, emberi fogyasztásra alkalmas szeszre természetesen külön-
böző vámtételek voltak kiszabva, ugyanakkor az emberi fogyasztásra nem alkalmas, denaturált szeszre  
a szabályok nem vonatkoztak, mivel ezek hivatalosan gazdasági felhasználás (pl. tisztítószerek) érdekében 
kerültek át a határon. Ezt a szabályozást kihasználva a csempészek megpróbáltak minél nagyobb meny-
nyiségű árut denaturált állapotban behozni, majd különböző vegyi eljárások után ismét emberi fogyasz-
tásra alkalmassá tenni azt. Erre a csempészési formára egy pozsonyi gyárban jöttek rá, ahová időnként és 
egyre nagyobb gyakorisággal szembetűnően kevesebb áru jutott el, mint amennyi a határátkelőn lett 
hivatalosan dokumentálva. Ezt kivédve most már minden egyes alkoholtartalmú árura kivetik a járuléko-
kat, és ha az illető tudja bizonyítani az áru előre meghatározott célba érését, visszakapja a befizetett ösz-
szeget. Az üzemanyag nagybani csempészetét hasonló módszerekkel próbálták meg véghezvinni, annak 
kémiai úton való megmunkálásával. A cigarettacsempészet újszerű formája a határ természeti adottsá-
gait használja ki. A csempészek ezúttal a Tisza folyó sodrásának lehetőségeit fedezték fel, amikor is fekete 
vízálló fóliába burkolva kötnek farönkök aljára cigarettakartonokat, majd egy meghatározott helyen szó 
szerint »kihalásszák« az értékes zsákmányt. A leleplezés óta az ellenőrző szervek csónakokkal próbálják 
megelőzni a csempészeket és kifogni az illegális árut a folyóból. Az utóbbi év legnagyobb szenzációja 
pont ezt a folyamatot igazolja, ami nem más, mint a földalatti alagút felfedezése [6. és 7. kép]. A szóban 
forgó földalatti csempészalagutat 2012 júliusában leplezték le egy Felsőnémeti34 és Alsónémeti közötti 
telken, ahol egy építkezés során gyanúsan sok földet szállítottak el, de mindenesetre többet, mint ameny-

34 Határ menti kisebb települések Szlovákiában.
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nyit egy szokványos építkezés kitermelne. Az alagút 6 méter mélyen és 700 méter hosszan húzódott  
a föld alatt, amelyben egy bányászati kisvasút szállította a csempészárut – a feltételezések szerint – nagy 
mennyiségben. Arról, hogy milyen árut és pontosan milyen mennyiségben szállítottak, nem beszélve 
arról, hogy hány éven keresztül, nincs adat.” (Bernatova–Rácz 2013)

6. kép 
Rejtett alagút Kis- 
és Nagyszelmenc 

között

Forrás:  
Bernatova–Rácz (2013).

7. kép 
A Kis- és 

Nagyszelmenc 
között húzódó 

alagút 
elhelyezkedése

Forrás:  
Bernatova–Rácz (2013). 

A csempészet megakadályozása érdekében tett állami szigorítások körülbelül a ’90-es évek közepén jelentek meg, 
amikor az állam felismerte az illegális kereskedelemből származott veszteségeit és a vámellenőrök korrupt magatartá-
sát. A csempészet azonban akkorra már olyan szinten beágyazódott a határ menti közösségek életébe, hogy azt nem 
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lehetett megváltoztatni egyik napról a másikra. A folyamatos törvényi szigorítások ellenére továbbra is gyakori jelenség 
volt az illegális áruk csempészete, ami ugyanakkor egyre nehezebbé vált az emberek számára. A szigorítások, amellett 
hogy védték az állam belföldi piacát, lakosságuk egészségére is nagy hangsúlyt fektettek, mivel a csempészáruk jelle-
gükből adódóan soha nem estek át semmilyen ellenőrzésen, ami azzal a veszéllyel járt, hogy bármilyen, egészségre 
súlyosan ártalmas anyagot is tartalmazhattak. Vámellenőrök nagy botrányokat keltő lefülelései erős elrettentő hatású-
ak voltak a korrupció visszaszorításában, ami egészen odáig fajult, hogy interjúalanyom szavaival élve: „Aki ma illegális 
árut enged át, az öngyilkos…” Az utóbbi évek politikai változásai olyan intézkedéseket hoztak magukkal, amelyek már 
nem teszik lehetővé a múltban elterjedt csempészési módszerek alkalmazását.

A 2004-es EU-s és egyben shengeni határövezethez való csatlakozás volt az eddigi legszigorúbb aktus, ami a csem-
pészet megakadályozását segítette elő. A ’90-es évekre jellemző törvényhozások és szankciónövekedésekkel szemben 
sokkal nagyobb súlyt helyeztek a védelemre, ami abból adódott, hogy az övezeten belül létező határokat gyakorlati-
lag megszüntették, óriási szabadságot eredményezve ezzel Európa népessége számára. A schengeni övezeten kívül 
eső országok határátkelői így „Európa kapuivá váltak, amit meg kell védeni”. A vámellenőrök folyamatos iskolázása és 
kiképzése mellett például minden egyes átkelőnél röntgenkapukat állították fel, amelyek tüzetesen át tudják világítani  
a járművek egész tartalmát, elméletileg nullára csökkentve ezzel a csempészett áru behozatalát. Az interjúalany el-
mondása szerint ugyanakkor a szóban forgó röntgenkapuk Kínában legyártott, kétes minőségű és olcsó biztonsági 
berendezkedések voltak, amelyek a gyakorlatban igencsak megbízhatatlanul működtek. A fejezet végére az interjúala-
nyom kifejező idézetével tennék pontot: 

„Az az állapot soha nem fog beállni, hogy semmi se jöjjön be. Amíg ilyen mértékű lesz a szegénység, 
ezek az emberek mindig próbálkozni fognak, mert nagyon kreatívak. Az ukrán határt nekünk, szlovákok-
nak, magyaroknak és lengyeleknek kellene lefedni. De ameddig nincs nemzetközi együttműködés, addig 
nem fog tudni megoldódni ez a probléma.” (Bernatova–Rácz 2013: 18)
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