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Előszó

Sik Endre és Simonovits Bori

Ha az idegenellenesség és diszkrimináció európai összehasonlító adatait vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a 
magyarok értékei rendre az európai átlag felett vannak, a tolerancia különféle mérési módjai esetében pedig 
a magyarok mutatói rendszeresen elmaradnak az EU átlagától. Ugyanakkor az EU nem csupán gazdasági és 
politikai rendszer, hanem valamiféle értékrend-egyveleg is. Ez sokféle elemből áll össze, de a diszkriminációra 
való hajlam, az intolerancia semmi esetre sem része az európai értékrendnek. 

Mindeközben nem kevesen vannak Magyarországon – s nem is feltétlenül csak az euroszkeptikusok – akik 
szerint az EU nem több, mint egy bürokratikus pénzeszsák, amelyből ki kell venni annyi pénzt, amennyit csak 
lehet, egyébként meg hagyjanak minket békén. Ez az attitűd az egyik oka lehet annak, hogy az utazás sza-
badságán kívül a lakosság nagy része inkább a negatívumokat látja a 2004. május 1-jei csatlakozásban (noha 
a választópolgárok 84 százaléka támogatta a belépést a 2003 áprilisában tartott népszavazáson), és 2006 
óta többségben vannak a magyarok között azok, akik szerint a csatlakozás nem volt előnyös Magyarország 
számára.

Ebben a helyzetben a harmadik országokból érkező bevándorlókkal szembeni diszkrimináció és az ehhez 
kapcsolódó értékrend vizsgálata hozzá tud járulni a lakosság EU-konform értékrendjének kialakulásához. Ku-
tatásunk és az arra épülő disszemináció is ebbe az akciósorba illeszkedik. 

A kutatás központi kérdése az volt, hogy milyenek a különféle hátterű, de egyaránt harmadik országból 
származó migránsok esélyei a magyar munka- és lakáspiacon (4. fejezet), illetve hogy milyen tényezők növelik 
az elutasítás esélyeit (5. fejezet). Ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre a lehető legmegbízhatóbb válaszokat adjuk, 
egyfelől a diszkriminációs viselkedést egy kérdőíves vizsgálat feltételei között lehető legérvényesebb technika 
alkalmazásával (a kérdőívbe ágyazott diszkriminációs szituáció módszerével) becsültük, másfelől a magyará-
zó változók körébe nem csupán a szokásos szociodemográfiai változókat, hanem az értékrend sajátosságait 
– mint a társadalmi feszültségek érzékelését (2. fejezet), illetve a rendpárti bevándorlási politika társadalmi 
támogatottsága (1. fejezet) –, a társadalmi távolságot és a migránsokhoz fűződő kapcsolatokat (3. fejezet)  



is bevontuk. A kiadvány utolsó tanulmányában (6. fejezet) kvalitatív eszközökkel mutatjuk be az előző fejeze-
tekben megismert mechanizmusok mindennapi működését, illetve a migrációs közpolitika jelenlegi helyzetét 
járjuk körül a szakértőkkel és bevándorlókkal készült interjúk alapján.

Empirikus kutatásunk során 3000 kérdőívet vettünk fel a felnőtt magyar népesség – nem, kor, iskolai vég-
zettség és lakóhely szerint – reprezentatív mintáján, valamint összesen harminc interjút készítettünk 2011 
első felében az Európai Integrációs Alap (EIA/2010/3.1.5.3.) „Migráns esélyek és tapasztalatok Magyarorszá-
gon” című projekt keretében.
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bevezetés

Az idegenellenességgel és bevándorlásellenességgel kapcsolatos hazai és nemzetközi kutatások az idegenelle-
nesség magas szintét mutatják ki mind abszolút (a magyar lakosság többsége erősen elutasító az idegenekkel 
szemben), mind relatív (a magyar előítéletesség az egyik legnagyobb Európában) értelemben. Általánosság-
ban elmondható, hogy a bevándorlók elutasítása Magyarországon elsősorban „anyagi természetű” (Juhász, 
2011): elsősorban a munkahelyek féltése és a gazdasági aggodalmak játszanak szerepet az idegenellenes-
ségben, és csak másodsorban a kulturális idegenkedés. A közvélemény-kutatásokból ugyanakkor másfajta 
félelem is kiolvasható: a válaszadók jelentős része a közbiztonságot félti a migránsoktól. Mivel a migránsok 
aránya Magyarországon rendívül alacsony (2% alatti), és rendkívül kevesen vannak azok, akiknek közvetlen, 
személyes tapasztalatai vannak a bevándorlókról, a magyar előítéletesség feltehetőleg az ismeretlentől való 
félelemmel, és nem a közvetlen személyes tapasztalatokkal hozható összefüggésbe. Az idegenellenesség mu-
tat továbbá némi hullámzást az utóbbi másfél évtizedben, de nem azonosíthatók olyan társadalmi-gazdasági 
folyamatok vagy trendek sem (pl. a GDP alakulása, a munkanélküliség változása, a migrációs szakpolitikák 
alakítása), amelyek hosszabb távon szoros együttjárást mutatnának az idegenellenesség változásával (Bernát, 
2010).

Nem alaptalan kérdés tehát, hogy ez a félelem mennyire releváns és élő, és mennyire csak a kutatások 
által felnagyított jelenség. Ha például egy fiktív nemzetiséggel, az ún. pirézekkel szemben is erős előítéletes-
ség mutatható ki, akkor jogos felvetésnek tűnik, hogy a létező valós csoportokkal szembeni előítéletesség is 
valamilyen általánosabb elutasító társadalmi attitűd része, mely azonban társadalmi-politikai cselekvésben 
nem artikulálódik. A kérdésfeltevés különösen indokoltnak látszik azon kutatásai eredmények tükrében is, 
melyek alapján a bevándorlók és a nem bevándorlók közötti feszültséget csak a lakosság mintegy kevesebb 
mint egynegyede (23%) tartja jelentősnek. Eközben a magyarok kétharmada (68%) szerint nagy feszültség van 
a cigányok és nem cigányok, felük szerint (53%) a szegények és gazdagok között (Sik és Bernát, 2011).1 

Tanulmányunkban olyan tényezők vizsgálatára teszünk kísérletet, melyeken keresztül a magyar kutatá-
sokban tapasztalható „teoretikus”, „absztrakt” és „empíriát nélkülöző”2 migránsellenesség társadalmilag és 
társadalomlélektanilag fontos tényezővé válik. Három ilyen tényezőt sorolunk fel: 

Az etnikai-származási csoportok arányának becslése. 1. Magyarországon a bevándorlók aránya rendkívül ala-
csony (2%), ám – ahogy azt már korábban számos vizsgálat kimutatta – a kisebbségi csoportok létszámát 

1 Lásd még kiadványunk 2. fejezetében Bernát Anikó: A bevándorlókkal szembeni feszültségek című tanulmányát.
2 Hozzátehetjük persze: az, hogy a kisebbségekkel kapcsolatos vélemény megelőzi a tapasztalatot, nem új és nem csak hazai 

jelenség. Ezen alapul maga az „előítéletesség” fogalma is, ahol az „elő” a tapasztalat előttit jelöli. Sőt, ezen csoportok tagjairól 
mélyebb „tudásunk” is lehet anélkül, hogy érintkeztünk volna velük: Katz és Braly 1933-as, a sztereotípia- és előítélet-kutatáso-
kat megalapozó vizsgálatának egyik fő tanulsága, hogy az amerikai diákoknak olyan csoportokról is viszonylag egybehangzó és 
egyértelmű véleménye és képe van (pl. törökök), akikkel szinte semmi módjuk nem volt érintkezni (Katz és Braly, 2001). 
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a társadalom rendszerint felülbecsli (lásd pl. Kovács, 1995). Észlelt létszámuk tehát jelentősen meghalad-
hatja a tényleges létszámukat.  
A tömeges bevándorlással2.  kapcsolatos elvárások. A demográfiai okok miatt erősödő migrációs nyomás 
következtében a harmadik országokból (közülük is elsősorban Ázsiából és Afrikából) érkező bevándorlók 
aránya hazánkban is növekedhet. Társadalomlélektani szempontból még fontosabb ugyanakkor, hogy a 
magyar közvélemény is számíthat arra, hogy számottevő arányban jönnek bevándorlók az országba – így 
az erős előítéletek a közeljövő eseményeivel kapcsolatos fenyegető elvárások tükrében létező és „ható” 
félelmeket fejezhetnek ki. 
A problémára adott politikai válaszok. 3. A bevándorlás megítélése – a bevándorlók alacsony számából faka-
dóan alapvetően a ritkán előálló mindennapi diszkriminációs helyzeteken túl is – befolyásolhatja a társa-
dalmi folyamatokat. Az általános bevándorlásellenesség „eszköze” a migránsok fizikai távoltartására vo-
natkozó igény, illetve a velük szembeni rendpárti intézkedések támogatása. Az erős bevándorlásellenesség 
politikai szinten is artikulálódhat (és artikulálódik is), a szavazók jutalmazhatják a szigorúbb bevándorlási 
politikát és a külföldiek távoltartását ígérő politikai megoldásokat, illetve az ilyeneket kínáló soviniszta, 
etnonacionalista politikai erőket, akik meghatározó politikai szerepben tényleges befolyást gyakorolhat-
nak arra, hogy a betelepülni készülő migránsokkal és menedékkérőkkel szemben mennyire szigorúan lép 
fel a politika, illetve az itt élő bevándorlók milyen elbánásban részesülnek az állami intézmények részéről. 

Az előbbi megfontolásokból kiindulva a tanulmány elsődlegesen három kérdésre keresi a választ:
Mennyire erős a társadalomban a felülbecslési tendencia, és ez mennyire függ össze a kisebbségi csopor-1. 
tok elutasításával? 
Mennyire vár a magyar társadalom intenzív bevándorlási hullámot a jövőben, és milyen országokból? Ez az 2. 
elvárás mennyire kapcsolódik össze a bevándorlókkal kapcsolatos félelmekkel és idegenkedéssel?
Mennyire fogékony a közvélemény az itt élő bevándorlókkal kapcsolatos szigorú, rendpárti politikai vála-3. 
szokra, és mennyire függ ez össze a bevándorlókkal kapcsolatos félelmekkel? 

Vizsgálatunk kiterjed továbbá egy mindhárom kérdés kapcsán releváns, de az egyes témaköröknél külön-
álló módon vizsgált szempontra: mennyire függnek össze ezen beállítottságok a politikai preferenciákkal és a 
politikai aktivitással? 
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Az etnikai-származási csoportok arányának becslése 

A vizsgálat rákérdezett arra, hogy a válaszadók hány százalékosra becslik egyes etnikai-származási csoportok 
arányát3 a teljes tízmilliós magyar lakosságon belül4 (1. táblázat). A minta mintegy kétharmada minden felso-
rolt csoport arányát meg tudta becsülni, és az egyes csoportokra becslést adó kérdezettek száma a 70 száza-
lékot is meghaladta (legtöbben a cigányok, illetve a kínaiak, legkevesebben pedig a zsidók arányának becslé-
sére vállalkoztak). A legszélsőségesebb becsléseket adók mintából való kizárását követően5 megvizsgáltuk az 
egyes csoportokra adott becsléseket. A határon túli magyarok és a zsidók aránya a válaszadók szerint a né-
pesség csaknem 10–11 százalékát teszi ki. A cigányoké ennek kétszerese, ami több mint háromszorosa a mér-
tékadó becslések szerinti arányuknak. Az afrikaiak és az arabok arányát valamivel több, mint két százalékosra 
(2,1%, illetve 2,4%), a kínaiakét 5,7 százalékra taksálják a válaszadók. A táblázatban feltüntettük azt is, hogy  
a legutóbbi becslések szerint ezen népcsoportokból hány fő tartózkodik „ténylegesen” Magyarországon. Lát-
ható az erős felülbecslési tendencia: a kérdezettek minden csoport arányát jóval magasabbnak becslik, mint  
a (rendszerint szakértői becsléseken alapuló) „tényleges” adatot. A felülbecslés mértékéről sokat elmond, 
hogy a válaszadók átlagosan 49 százalékra becsülték az említett kisebbségi csoportok összesített együttes 
arányát a társadalomban.6 Az egyértelműen harmadik országbeliként azonosítható bevándorlók (afrikaiak, 
arabok, kínaiak) együttes aránya a válaszadók szerint 10 százalék.7

3 Aki nem tudta megjelölni az adott csoport arányát, az megjelölhette azok számarányát, és ezeket a válaszokat végül (a tízmilliós 
lakosság százalékos arányára átszámítva) is figyelembe vettük a számításokban.

4 Többféle népcsoportra kérdeztünk rá. Közülük a „határon túli magyarok” EU- és harmadik országból egyaránt származhatnak. Az 
afrikaiak, arabok és kínaiak egyértelműen harmadik országbeli migránsoknak tekinthetők. A „zsidók” egyszerre jelenthetik a vá-
laszadók számára a generációk vagy akár az évszázadok óta itt élő zsidóságot, illetve az Izraelből érkezett migránsokat. A cigányok 
azonban a egyértelműen a hosszabb idő óta Magyarországon élő, tehát migránsként nem azonosítható „velünk élő kisebbséget” 
reprezentálják. 

5 Némi önkényességgel a határon túli magyarok és a cigányok esetében 50, más csoportok esetében 40 százalék feletti becslése-
ket zártuk ki. A drasztikus túlbecslők száma egyik esetben sem érte el a válaszadók egy százalékát. 

6 Az összesített változó kiszámítása előtt megvizsgáltuk, létezik-e általános „felülbecslő/alulbecslő” tendencia, mely minden cso-
porttal szemben általánosan megnyilvánul. Az egyes csoportok létszámának becslése közötti együttjárás minden esetben 1%-os 
szinten is szignifikáns, ugyanakkor széles skálán szór (a Pearson-féle korrelációs együttható értéke 0,2-től 0,6-ig terjedt). A hat 
vizsgált csoport arányának becslésére számított belső konzisztencia mutató (Cronbach-féle alfa-mutató, α = 0,7) értéke nem 
magas, de elfogadható mértékű, így indokolttá teszi, hogy az egyes csoportokra adott aránybecslési mutatókat egyszerűen 
összeadva egy összesített mutatót készítsünk (ennek a változónak a jellemzőit lásd az 1. táblázat utolsó oszlopában).

7 A harmadik országokból összesen 50-70 ezren lehetnek bevándorlók hazánkban (lásd Kemény és Janky, 2003; Hárs, 2010; Nyíri, 
2010), a hivatalos statisztikák azonban nagyon megbízhatatlanok. (Megjegyezzük, hogy a határon túli magyarok jelentős része 
állampolgár, ezért a statisztikákban általában kisebb szám szerepel; az arabok egy része pedig szintén afrikai, csak észak-afrikai 
arab.)
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1. táblázat: Etnikai-származási csoportok arányának becslése (%)

Statisztikai 
jellemző

Határon túli 
magyarok 

Afrikaiak Arabok Kínaiak Zsidók Cigányok Együtt

becsült aránya

N 2416 2175 2164 2346 2104 2464 1794

Átlag 9,8 2,1 2,4 5,7 10,8 19,4 48,8

Medián 10 1 1 5 10 20 45,9

Szórás 7,7 2,8 3,1 6,0 8,6 10,3 25,4

Módusz 10 1 1 5 10 20 100

Minimum 0 0 0 0 0 0 0

Maximum 45 25 30 35 38 46 140

Becsült 
tényleges arány

0,025

0,00015–
0,0002 
(fekete-

afrikaiak)

0,0002–
0,0003

0,002–0,003 0,006 0,0054 –

A felülbecslési tendencia tehát a magyar társadalomban kimutathatóan erős, és viszonylag általános ten-
denciaként azonosítható. A bevándorlók és egyéb kisebbségi csoportok „perceptuálisan” tehát jóval többen 
vannak, mint ténylegesen. Hogy mi áll a felülbecslés-alulbecslés hátterében, arra néhány kézenfekvő magya-
rázat kínálkozik, melyeket az következőkben vizsgálni fogunk.

Előítélet és félelem
Logikusnak tűnik, hogy amennyiben egy csoportot az egyén fenyegetőnek, ellenségesnek vagy csak ellen-
szenvesnek lát, úgy a csoport észlelt méretét is felnagyítja. A logikus feltételezést, mely szerint a felülbecslés 
egyfajta „előítéletes projekció” lenne, magyar mintán végzett vizsgálatokban cáfolta Kovács András (1995) 
a zsidók és Örkény Antal (1995) a cigányok esetében, mert egyáltalán nem találtak összefüggést az adott ki-
sebbség létszámának becslése és az adott csoporttal kapcsolatos előítéletesség között. 

A létszámbecslés és a (Bogardus-skála tételeivel mért) előítéletesség közti összefüggés jelen adatbázisun-
kon való vizsgálatához összesített „elfogadásmutatókat” képeztünk az egyes etnikumokra, illetve az összes 
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etnikumra vonatkozóan.8 A 2. táblázat az így kapott változók jellemzőit foglalja össze, a 3. táblázat pedig be-
mutatja, milyen kapcsolatban van az aránybecslés az előítélet ezen mutatójával, illetve az országból való tá-
volságtartás mutatójával. Az eredmények alapján a zsidók kivételével minden csoport esetében igaz, hogy az 
elfogadás szintje némileg befolyásolja az aránybecslést. Az elfogadás szintje szerint képzett csoportok közötti 
eltérések azonban rendszerint igen alacsonyak, így a gyenge összefüggéseket leginkább a magas elemszám 
varázsolja szignifikánssá. És bár általában az adott csoporttal szemben távolságtartóbb válaszadók becslik 
arányukat magasabbra, az összefüggés nem minden esetben teljesen lineáris (a határon túli magyarok ará-
nyát például a közepesen elutasító csoport becsli a legnagyobbra). 

Megvizsgáltuk azt is: hogyan függ össze az aránybecslés azzal, hogy a válaszadó beengedné-e az adott cso-
port tagját az országba? Azok, akik távol tartanák az adott etnikum tagjait az országtól, magasabbra becslik 
jelenlegi arányukat Magyarországon; ez az összefüggés azonban csak a kínaiak esetében bizonyult szignifi-
kánsnak. Így összességében nem beszélhetünk arról, hogy a létszám jelentős felülbecslése mögött az adott 
etnikum magasabb elutasítását (vagy kiutasítását) kellene sejtenünk. 

2. táblázat: Elfogadásmutatók

Elfogadás N Minimum Maximum Átlag Szórás

Határon túli 
magyarok 

2518 0 4 3,5 1

Afrikaiak 2383 0 4 1,9 1,5

Arabok 2370 0 4 1,7 1,5

Kínaiak 2389 0 4 2 1,5

Zsidók 2408 0 4 2,3 1,6

Cigányok 2423 0 4 1,5 1,5

Együtt 2216 0 24 12,8 7,3

8 A hat etnikai-származási csoport négyféle helyzetre adott válaszait értékeltük: „Elfogadná-e az adott népcsoport tagját (1) szom-
szédként; (2) kollégaként; (3) családtagként; illetve (4) ha gyermeke ilyen népcsoportú gyermekkel barátkozna? A 0–4 fokú skála 
így azt az értéket mutatja egy egyénre vonatozóan, hogy hány helyzetben fogadná el az adott csoporthoz tartozó személyt a 
saját környezetében: a 0 a maximális elutasítást, a 4 a maximális elfogadást jelenti. A hat változóból ezután egy összesített (0–24 
tartományban mozgó) elfogadásváltozót is készítettünk. A Bogardus-skálát hagyományosan kumulatív skálaként kezeljük, azon-
ban a kumulativitás ebben az esetben nem érvényesül maradéktalanul (nem igaz például, hogy aki szomszédként elfogad egy 
adott csoportba tartozót, az automatikusan kollégaként is elfogadja), ezért az itt alkalmazott módszer helyénvalóbbnak tűnik. 
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3. táblázat: Az elfogadás és az aránybecslés kapcsolata

Elfogadás
Átlagos aránybecslés az elfogadástól függően, 

%
Szignifikancia és  
F-érték (egyutas 
varianciaanalízis)

Szignifikancia és  
t-érték

Akik beengednék Akik nem engednék be

Határon túli magyarok 9,8 11,4
p = 0,001** 
F = 4,61

nem szignifikáns

Afrikaiak 2,2 2,4
p = 0,018*  
F = 2,99

nem szignifikáns

Arabok 5 5,8
p = ,002** 
F = 4,17

nem szignifikáns

Kínaiak – –
p = 0,000*** 
F= 5,38

t = 2,1 
p = 0,035*

Zsidók nem szignifikáns nem szignifikáns

Cigányok
p = 0,001** 
F = 4,84

nem szignifikáns

*: p < 0,5; **: p < 0,01 ***: p < 0,001 

Személyes ismeretség
Egy másik megközelítés szerint a társadalom tagjai személyes társas mikrokörnyezetükből vesznek mintát, 
amikor a társadalomra vonatkozó becsléseket tesznek (pl. Angelusz, 1996). Feltételezhető, hogy akinek  
a környezetében található bizonyos etikai-származási csoportba tartozó egyén, az magasabbra fogja becsül-
ni az adott csoport társadalombeli arányát is. A személyes ismeretség és az aránybecslési tendencia között 
azonban szintén nem látunk minden csoportra egyaránt érvényes összefüggést. Akik személyesen ismernek 
zsidó, arab vagy kínai személyt, azok (1%-os szinten) szignifikánsan magasabbra becslik ezen csoportok ará-
nyát a társadalomban (a különbségek ugyanakkor nem drámaiak). A határon túli magyarok, az afrikaiak és  
a cigányok esetében azonban nem találunk ilyen jellegű kapcsolatot (4. táblázat). 
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4. táblázat: A személyes ismeretség és az aránybecslés összefüggése (%)

Aránybecslés
Ismer személyesen az adott kisebbséghez  

tartozó személyt? Szignifikancia
Igen Nem

Határon túli magyarok 9,8 9,8 nem szignifikáns

Afrikaiak 2,7 3,1 nem szignifikáns

Arabok 2,2 2,8
t = 2,9 
df = 582 
p = 0,003**

Kínaiak 6,2 5,5
t = 2,7 
df = 1242 
p = 0,007**

Zsidók 12 10,1
t = 4,9 
df = 1831 
p = 0,000**

Cigányok 19,4 19,3 nem szignifikáns

*: p < 0,5; **: p < 0,01 ***: p < 0,001

Iskolázottság
Mivel a becslésekben mutatkozó tévedés (erős túlbecslés) a csoportokkal kapcsolatos tudás hiányával függ-
het össze, feltételezhető, hogy drámai felülbecslésre kevésbé hajlanak majd a tájékozottabb válaszadók – ezt 
pedig az adatok közül leginkább az iskolázottság hiányával ragadhatjuk meg. Az összefüggés a zsidók kivételé-
vel minden csoport esetében szignifikáns volt (5. táblázat).

5. táblázat: Az aránybecslés és az iskolázottság összefüggése – csoportátlagok (%)

Aránybecslés és iskolázottság Átlag, %
Szignifikancia  

(egyutas varianciaanalízis)
N

Határon túli magyarok becsült aránya 

Legfeljebb 8 általános 11,0

0,000***

606

Szakmunkásképző 10,0 738

Érettségi 9,2 725

Felsőfokú 8,7 345

folytatódik
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Afrikaiak becsült aránya

Legfeljebb 8 általános 2,4

0,001**

522

Szakmunkásképző 2,2 651

Érettségi 1,9 681

Felsőfokú 1,7 318

Arabok becsült aránya

Legfeljebb 8 általános 2,6 517

Szakmunkásképző 2,5 641

Érettségi 2,2 681

Felsőfokú 2,0 323

Kínaiak becsült aránya

Legfeljebb 8 általános 6,1

0,000***

576

Szakmunkásképző 6,3 707

Érettségi 5,3 720

Felsőfokú 4,6 339

Zsidók becsült aránya

Legfeljebb 8 általános 10,6

nem szignifikáns

505

Szakmunkásképző 10,9 632

Érettségi 10,9 660

Felsőfokú 11,0 306

Cigányok becsült aránya

Legfeljebb 8 általános 20,2

0,000***

637

Szakmunkásképző 20,1 739

Érettségi 19,1 729

Felsőfokú 17,3 357

Összesített aránybecslés

Legfeljebb 8 általános 51,1

0,004**

405

Szakmunkásképző 50,4 537

Érettségi 47,6 585

Felsőfokú 44,8 265

*: p < 0,5; **: p < 0,01 ***: p < 0,001
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Pártpreferencia
Feltételezhető, hogy azon pártok szavazói, melyek a kisebbségek és bevándorlók jelentette fenyegetést erő-
sen felnagyítják (hazánkban leginkább a Jobbik), magasabbnak becslik majd ezen csoportok jelenlétét a tár-
sadalomban. Az adatok alapján azonban gyakorlatilag nincs szignifikáns összefüggés a pártpreferencia és a 
felülbecslés-alulbecslés között. A varianciaanalízis két esetben (határon túli magyarok, arabok aránybecslése) 
mutatott ki szignifikáns, de nem látványos különbségeket.9 A feltételezések ellenére a Jobbik szavazóira sem 
jellemző a felülbecslési tendencia. 

A számítások során az összesített aránybecslés és három további változó szignifikáns hatását sikerült ki-
mutatni:

a település jellege ( ● p = 0,000): a legnagyobb az összesített arány a budapesti kerületekben (26%), a leg-
kisebb a kistelepüléseken (21,3%). Ez vélhetően annak tudható be, hogy a bevándorlókkal kapcsolatos 
tapasztalat a nagyvárosokban erősebb lehet;10 
jövedelem: szignifikáns, de nagyon alacsony negatív korreláció ( ● R = –0,113; p = 0,000) , az összefüggés 
azonban eltűnik, ha kontrolláljuk az iskolai végzettséget.  
a tömeges bevándorlással kapcsolatos elvárások: akik arra számítanak, hogy egy adott országból töme- ●
gesen érkeznek bevándorlók az országba, azok rendszerint magasabbra becslik arányukat a társadalom-
ban (az ezzel kapcsolatos adatokat lásd a következő alfejezetben).

Mindezen tényezők azonban a regressziós modell alapján összességében sem magyaráznak többet, mint 
a variancia 3,3 százalékát (a modellt lásd a Függelék a F1. táblázatában). Összességében tehát elmondható, 
hogy az etnikai-származási csoportok felülbecslési tendenciája valóban létezik a társadalomban, a jelenség 
háttértényezőit azonban (korábbi kutatásokhoz hasonlóan) nem igazán sikerült azonosítani. Úgy tűnik ugyan-
akkor, hogy a felülbecslés hátterében nem erős előítéleteket, inkább egyfajta általános társadalmi percepciós 
jelenséget kell sejtenünk. A kis arányokat a társadalom tagjai felnagyítják, hiszen (1) érthető módon nem 
ismerik a tényleges statisztikákra vonatkozó adatokat, így nincs „fogódzójuk” az ítéletalkotásban; (2) a „léte-
zőnek” feltételezett arányokat a társadalom tagjai százalékban megadva inkább felülbecslik, hiszen a nagyon 
alacsony és a nagyon magas arányok esetén a becslések rendszerint pontatlanná válnak. 

9 A határon túli magyarok arányát az MSZP-szavazók (F = 3,5; df = 2379; p = 0,004), az arabok arányát a Fidesz-szavazók (F = 2,6;  
df = 2136; p = 0,046), illetve a pártpreferencia nélküli csoport becsülte legmagasabbra. 

10 Kínaiakat például Budapesten ismernek legtöbben személyesen, és községekben a legkevesebben, az összefüggés erősen szigni-
fikáns (p = 0,000).
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A tömeges bevándorlással kapcsolatos feltevések és félelmek

Magyarország kifejezetten vonzó bevándorlási célpontnak számít a magyarok szerint: a kérdésre választ adók 
58 százaléka számít arra, hogy a jövőben valamilyen népcsoport nagy számban telepedik le Magyarországon. 

A legtöbben egy, kettő vagy három csoport tömeges bevándorlására is számítanak a jövőben (6. táblázat).  

6. táblázat: Hány csoport tömeges bevándorlására számít a válaszadó? 

Hány csoport tömeges bevándorlására számít? N A válaszadók megoszlása, %

0 1098 42,1

1 412 15,8

2 410 15,7

3 364 13,9

4 191 7,3

5 71 2,7

6 18 0,7

7 6 0,2

8 38 1,5

Válaszadók összesen 2608 100,0

Nem tudja/nem válaszol 432

N 3040

A magyar válaszadók több mint fele (52 %-a) szerint Magyarországra várhatóan nagy számban telepednek 
le kínaiak a jövőben. Zsidók, illetve izraeliek letelepedésére a minta csaknem harmada (29 %); arabok letele-
pedésére negyede (25 %) számít. Afrikaiak betelepülését 19 százalék, szlovákokét 11 százalék várja. Kevesebb 
mint a válaszadók egytizede számít arra, hogy hollandok (9 %), oroszok (9 %) vagy németek (6%) telepednek 
le hazánkban (1. ábra)11 Összességében tehát leginkább Afrikából és Ázsiából számítanak bevándorlókra a 
magyar válaszadók. Ezek az elvárások nem függnek az iskolázottságtól: csak az arabok és a németek esetében 
tapasztalhattunk szignifikáns, de kismértékű hatást (az alacsonyabban iskolázottak nagyobb arányban várják 
ezen csoportok bevándorlását). 

11 A minta 14%-a nem válaszolt erre a kérdésre. 
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1. ábra: Ön szerint várható-e a jövőben, hogy Magyarországra nagy számban  
telepednek le… – az igen válaszok aránya (%)

A kínaiak, illetve az arabok letelepedésével kapcsolatos nagyarányú egyetértés talán azzal is magyarázha-
tó, hogy ezen csoportok a világ össznépességének jelentős hányadát teszik ki: a kínaiak a Föld összlakosságá-
nak 20 százalékát, a muszlim vallásúak12 körülbelül 23 százalékát, ráadásul az arab országokból és Kínából az 
elmúlt évtizedekben tömegesen érkeztek bevándorlók Európába, és jelenlétük várhatóan Magyarországon 
is növekszik az elkövetkező időszakban. A zsidók nagyszámú bevándorlását azonban, melyet második leg-
gyakrabban említettek a válaszadók, az elmúlt évtizedekben nem alapozta meg semmilyen demográfiai ten-
dencia, és erre ezen csoport létszáma alapján sem nagyon számíthatunk. Míg Kína összlakossága több mint 
1,3 milliárd fő,13 a muszlim vallásúaké 1,6 milliárd, az Izraelben élő zsidóság kevesebb mint hatmillió főt14 és  
a világon élő zsidóság összesen is csak 13,5 millió főt15 tesz ki, ráadásul Izrael az utóbbi évtizedekben sokkal 
inkább bevándorlási célpont volt,16 mint kibocsátó ország. A zsidók tömeges letelepedésében való hit így in-
kább az ezzel kapcsolatos félelmekkel, nem pedig a tényleges európai és hazai migrációs trendekkel hozható 
összefüggésbe. 

12 Az arabok és a muszlim vallásúak bár nem fednek át teljesen egymással  (ugyanis nem minden iszlám vallású arab), a köznyelv  
a két kategóriát szinonímaként kezeli, így a közgondolkodásban a két kategória megfeleltethető egymásnak. 

13 http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/t20110428_402722244.htm
14 http://www1.cbs.gov.il/www/hodaot2011n/11_11_101e.pdf; ebből 1,2 milliárd han nemzetiségű, a más országokban élő kínai-

ak becsült száma 33 millió, lásd http://www.nationmaster.com/graph/peo_chi_pop-people-chinese-population
15 http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/worldpop.html
16 http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Immigration/immigtoc.html

http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/t20110428_402722244.htm
http://www1.cbs.gov.il/www/hodaot2011n/11_11_101e.pdf
http://www.nationmaster.com/graph/peo_chi_pop-people-chinese-population
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/worldpop.html
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Immigration/immigtoc.html
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Előítéletes félelem a tömeges bevándorlástól 
Könnyedén tesztelhető az adatokon, hogy a tömeges bevándorlással kapcsolatos elvárásokhoz félelmek és 
rossz érzések tapadnak-e – és ebben a vonatkozásban az adatok nem egyöntetűek. A bevándorlással kap-
csolatos elvárások függetlenek a „kiutasító” attitűdtől: egyik csoport (kínaiak, arabok, afrikaiak17) esetében 
sem igaz, hogy akik egyes csoportok tömeges bevándorlására számítanak, azok ezen csoportokat kevésbé 
engednék be az országba. Ha megvizsgáljuk azonban,18 hogy az adott csoportok elfogadása hogyan hat a 
bevándorlással kapcsolatos elvárásra, azt találjuk, hogy az elutasítók inkább számítanak az adott csoport tö-
meges bevándorlására a kínaiak (F = 4,28; df = 2249; p = 0,02) és a zsidók (F = 9,53; df = 2222; p = 0,000) eseté-
ben, a többi csoportnál viszont nincs ilyen szignifikáns összefüggés. Nem találunk azonban ilyen összefüggést 
az arabok és az afrikaiak esetében. Míg tehát a kínaiak és a zsidók tömeges bejövetelére azok számítanak, 
akik jobban idegenkednek is ettől a csoporttól, ugyanez nem mondható el az arabokról és az afrikaiakról, az  
ő bejövetelükkel kapcsolatos elvárás érzelmileg „semleges”. Ez azért is érdekes eredmény, mert egyébként az 
arabok és az afrikaiak elutasítottsága alapvetően magasabb, mint a kínaiaké és a zsidóké (vö. 2. táblázat). 

Ez az eredmény talán azzal függhet össze, hogy ez az a két népcsoport, amelyiknek tömeges betelepedé-
se a közelmúltban a legtöbb politikai vita témája volt. 2007-ben élénk vita zajlott például az akkori kormány 
szándékosan félreértett népesedéspolitikai koncepciójával kapcsolatban, amikor milliónyi ázsiai, főképp kínai 
bevándorló betelepítésének tervével volt tele a sajtó (lásd pl. Juhász, 2007). Az izraeli bevándorlással kapcso-
latos retorika pedig a radikális jobboldal politikusainak naponta visszatérő toposza, mint azt például Hegedűs 
Lorántné, a Jobbik parlamenti képviselője írásából vett idézet illusztrálja: „Itt az idő, hogy végre kimondjuk: 
izraeli honfoglalás zajlik hazánkban. Ez tény, bizonyítékul elég csak az izraeli tőkebefektetések, ingatlanfejlesz-
tések gyakorlatilag kizárólagos magyarországi egyeduralmára gondolnunk” (Hegedűs, 2011).

A tömeges bevándorlással kapcsolatos feltevések és pártpreferencia
Ha azt feltételezzük, hogy az egyes népcsoportok bevándorlásával kapcsolatos feltevéseket részben a poli-
tika gerjeszti, számíthatunk arra, hogy a pártpreferenciák függvényében szignifikáns különbségeket találunk 
az egyes csoportok között – különösen azon csoportok esetében (kínaiak és zsidók), akik betelepülésétől az 
előítéletesebb válaszadók tartanak. 

A szavazási hajlandóság csak két csoport tömeges bevándorlásával kapcsolatos elvárásokra hatott: a zsidó-
kéra (F = 3,3; df = 2618; p = 0,02) és a kínaiakéra (F = 3,9; df = 2638; p = 0,009). A zsidók esetében az összefüggés 
inkább lineárisnak bizonyult: minél nagyobb a kérdezettek politikai aktivitása, annál magasabb arányban várják 
a zsidók tömeges bevándorlását. A kínaiak esetében azonban érdekes módon inkább U alakú összefüggést 
láthatunk: a szavazásra leginkább és legkevésbé elszántak számítanak leginkább a tömeges bevándorlásra (2. 
és 3. ábra). 

17 Az „Az Ön szerint be kell-e fogadni a menekültek közül a (…?)” típusú kérdések között nem volt olyan, amelyik a zsidókra vonat-
kozott volna. 

18 Azon csoportok esetében, amelyek szerepelnek a Bogardus-skála alapján megítélendő csoportok között is.



Honnan jönnek, hányan vannak, mit csináljunk velük? 19

32
29

27
25

0

5

10

15

20

25

30

35

biztosan elmenne szavazni 
(N = 1273)

valószínűleg elmenne 
szavazni 
(N = 531)

valószínűleg nem menne 
el szavazni 
(N = 217)

biztosan nem menne el 
szavazni 
(N = 599)

%

2. ábra: „Ön szerint várható-e a jövőben, hogy Magyarországra nagy számban telepednek le zsidók, 
izraeliek?” – az igen válaszok aránya (%)

54

49

43

53

0

10

20

30

40

50

60

biztosan elmenne szavazni 
(N = 1311)

valószínűleg elmenne 
szavazni 
(N = 538)

valószínűleg nem menne el 
szavazni 
(N = 217)

biztosan nem menne el 
szavazni 
(N = 618)

%

3. ábra: „Ön szerint várható-e a jövőben, hogy Magyarországra nagy számban telepednek le kínaiak?”  
– az igen válaszok aránya (%)



20 Krekó Péter és Juhász Attila

A pártpreferencia19 azonban erős összefüggést mutat több csoport esetén a tömeges bevándorlással 
kapcsolatos várakozásokkal is (4. ábra). A szlovákok és a kínaiak esetében az LMP szavazói, a zsidók, az af-
rikaiak és az arabok esetében azonban a Jobbik szavazói  számítanak leginkább tömeges bevándorlásra. A 
különbségek leginkább a zsidók esetében kiugróak: az átlagos 30 százalék körüli értékekhez képest a Jobbik 
szavazóinak fele számít tömeges bevándorlásra. A többi, az ábrán feltüntetett csoport esetében a pártszava-
zói csoportok közti eltérések nem ilyen látványosak. 

54

28

19

13

30

49

23

17

11

50

60

36

28

6

30

62

28

21

15

28

0

10

20

30

40

50

60

70

zsidók-izraeliek kínaiak arabok afrikaiak szlovákok

MSZP FIDESZ Jobbik LMP

%

4. ábra: Tömeges bevándorlással kapcsolatos feltevések pártpreferencia szerint – az adott csoport tömeges 
bevándorlására számítók aránya (%)

A zsidók „beözönlésével” kapcsolatos hiedelem elterjedtsége a Jobbik táborában azzal függhet össze, 
hogy a modern, burkolt és nyílt antiszemita politikai közbeszédben az izraeliek „honfoglalása” gyakran em-
legetett és fenyegető lehetőségként, elterjedt összeesküvés-elméletként jelenik meg, ami vélhetően széles 
körben hat a radikális jobboldal szavazóinak gondolkodásra. A Jobbik ideológiájában az antiszemita összees-
küvés-elméletek átfogó világmagyarázati keretként, a társadalmi problémák végső okaként szerepelnek, így 

19 A számítások során a négy parlamenti párt szavazói csoportjait hasonlítottuk össze. A más pártot választók elemszáma olyan 
csekély volt (33 fő, a minta 1%-a), hogy őket kihagytuk az összehasonlításokból. 
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további magyarázatot nem igénylő politikai axiómákként vannak jelen. Axiomatikus szerepük abban rejlik, 
hogy magyarázatot adnak olyan jelenségekre, mint például a gazdasági világválság, vagy éppen a roma-nem 
roma konfliktus, mely jelenségek mögött a Jobbik egyes politikusainak értelmezésében a zsidók tudatos, saját 
érdekeik mentén történő összehangolt cselekvése rejlik (erről bővebben: Krekó, 2010 és 2011). 

rendpárti bevándorláspolitika

Három olyan kérdést tettünk fel a kérdőívben, amelyek a bevándorlókkal szembeni rendpárti, szigorú poli-
tikai válaszokkal való egyetértést vizsgálatára adtak módot. A kérdéseket magukat a Jobbik politikusainak 
bevándorláspolitikai javaslatai (nyilatkozatai és parlamenti felszólalásai) alapján fogalmaztuk meg. Ezen felül 
feltettünk egy, a bevándorlók és a terrorfenyegetettség kapcsolatára vonatkozó kérdést is. A kérdésekre adott 
válaszok megoszlása a 7. táblázatban látható.

7. táblázat: A bevándorlókkal kapcsolatos politikai állítások támogatottsága (a válaszadók %-ában)

Politikai állítások
Egyáltalán 

nem ért 
egyet, %

Inkább 
nem ért 
egyet, %

Inkább 
egyetért, 

%

Teljes 
mértékben 
egyetért, 

%

Összesen, 
%

Magyarországon a bevándorlási szabályok 
szigorítására van szükség

5 14 46 35 100

A bevándorlókat szigorú megfigyelés alatt kell tartani 10 27 41 22 100

Létre kell hozni olyan bűnügyi nyilvántartást, 
melyben az elkövetők faji hovatartozását is számon 
tartják

14 27 34 25 100

A bevándorlók számának növekedése növeli a 
terrorfenyegetést Magyarországon

14 30 37 18 100

Jól látható a közvélemény hajlama a bevándorlókkal szembeni rendpárti válaszokkal való egyetértésre. 
Az egyetértés 81 százalékos a bevándorlási szabályok szigorítása esetében – miközben az idegenrendészeti 
törvények 2010 végén elfogadott változtatása után így is Európa egyik legszigorúbb szabályozása Magyaror-
szágé. Csaknem a válaszadók kétharmada, 63 százaléka ért egyet azzal az állítással, mely szerint „A bevándor-
lókat szigorú megfigyelés alatt kell tartani”, 59 százaléka pedig a faji hovatartozást is regisztráló bűnügyi nyil-
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vántartás létrehozásával.20 A bevándorlás és a terrorfenyegetettség kapcsolatával a válaszadók kicsit több 
mint fele, 55 százaléka ért egyet, mely adat mögött alapvetően a nyugati, muszlim radikálisok által elkövetett 
terrorcselekményekről szóló híradások hatását sejthetjük. 

Minél inkább egyetértenek a bevándorlási szabályok szigorításával a válaszadók, annál erősebb a félelem 
attól, hogy a jövőben nagyszámú bevándorló érkezik hazánkba. Külön-külön megvizsgálva az etnikumokat 
megállapítható, hogy a kínaiak esetében a legnagyobb a különbség, de a zsidó bevándorlók miatti félelmek is 
erősebbek a rendpártiak körében. Ugyanakkor az arabok, afrikaiak és az oroszok esetében nem tapasztalunk 
jelentős eltérést.

Az első három, a rendpárti politikai válaszokra vonatkozó változó között erős együttjárás figyelhető meg 
(8. táblázat). 

8. táblázat: Korrelációs együtthatók a rendpárti bevándorláspolitikát kifejező tételek között

Politikai állítások

Magyarországon  
a bevándorlási 

szabályok szigorítására 
van szükség 

A bevándorlókat 
szigorú megfigyelés 

alatt kell tartani 

Létre kell hozni olyan 
bűnügyi nyilvántartást, 
melyben az elkövetők 
faji hovatartozását is 

számon tartják

Magyarországon a bevándorlási 
szabályok szigorítására van szükség

1 0,594 0,468

A bevándorlókat szigorú megfigyelés 
alatt kell tartani

0,594 1 0,615

Létre kell hozni olyan bűnügyi 
nyilvántartást, melyben az elkövetők faji 
hovatartozását is számon tartják

0,468 0,615 1

Az összefüggés mind a hat esetben p < 0,0001 szinten szignifikáns. 

A kérdések közötti erős kapcsolatot mutatja, hogy a faji alapú nyilvántartással egyetértők (teljes mérték-
ben és inkább) 82 százaléka értett egyet például a bevándorlók szigorú megfigyelésével. Az első három kérdés 
mindegyikével egyetértők aránya 48 százalék, a három kérdésből legalább kettővel egyetértők aránya eléri az 
összes megkérdezett 69 százalékát (9. táblázat). 

20 A kérdés nem csak a bevándorlókról szólhat, a megkérdezettek egy része a cigányokra is asszociálhatott a válaszadáskor. A kér-
dés támogatóinak védelmében elmondható, hogy Nagy-Britanniában is nyilvántartják a bűnözők etnikai hovatartozását – mi 
ugyanakkor szándékosan is használtuk az erősebb, „faji” kifejezést.
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9. táblázat: A válaszok közötti metszetek

Vélekedés N A válaszadók megoszlása, %

Egyikkel sem ért egyet 347 13,2

Kettővel NEM ért egyet 462 17,6

Kettővel ért egyet 558 21,2

Mindhárommal egyetért 1262 48,0

Nincs válasz 412

Összesen 3040 100,0

Az erős együttjárásokra való tekintettel főkomponenst képeztük az előbbi politikai állításoknak megfe-
leltetett három változóból, mely egyetlen változóban ragadja meg a lakosság vélekedését a bevándorlók-
kal szembeni jogi, rendőri fellépésekről. A „rendpárti bevándorláspolitika” főkomponens az eredeti változók 
által hordozott információtartalom 71 százalékát megőrzi, így kiválóan használható további számításokban 
a másik három változó helyett. A főkomponensben mindhárom változó erősen „jelen van”, a legmagasabb 
kommunalitású tétel a bevándorlók szigorú megfigyelésével kapcsolatos (lásd Függelék: F3. táblázat).

Az alábbiakban megvizsgáljuk, milyen háttérváltozók tárhatóak fel a rendpárti bevándorláspolitika mö-
gött, majd egy magyarázó modell felállítására teszünk kísérletet. 

Életkor 
Amennyiben 10-es korcsoportokon belül vizsgáljuk a rendpárti főkomponens (0 átlagú, 1 szórású változó) 
átlagait, nagyon kidomborodik a fiatalok és az idősek közötti eltérés. Ugyanakkor érdekes, hogy nem a legfi-
atalabbak, illetve a legidősebbek képviselik a két szélsőséget, hanem a 60–65, illetve a 24–29 éves korosztály 
(5. ábra).
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5. ábra: Rendpártiság életkor szerint (főkomponens átlagértéke)

Politikai aktivitás és preferenciák

Részvételi hajlandóság
Bár a két változó nem független egymástól, a szavazási hajlandóságnak nincs erős magyarázó hatása a 
rendpártiság főkomponensre. Még csak annyit sem jelenthetünk ki, hogy a rendpárti kérdésekre markáns 
választ adók (egyáltalán nem ért egyet, vagy teljes mértékben egyetért) minden esetben aktívabb választó-
polgárok.

Pártpreferenciák
A pártpreferenciának kiugró és szignifikáns hatása van a rendpárti bevándorláspolitika főkomponensre. A vál-
laltan jobbikosok radikális bevándorlásellenes vélekedése a többi párthoz képest szembetűnő. Ez nem megle-
pő, ha figyelembe vesszük a párt etnocentrikus politikai szlogenjeit, illetve azt, hogy a főkomponens tételeit 
végső soron a Jobbik bevándorláspolitikai „programjából” szemezgettük. A Fidesz szavazói az átlagnál eny-
hébben bevándorlásellenesek, az MSZP- és az LMP-szavazók az átlagnál kevésbé támogatják a bevándorlókkal 
szembeni rendpárti politikai válaszokat. 
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6. ábra: Rendpártiság szavazótáborok szerint (főkomponens átlagértéke)

A bevándorlás gazdasági, közbiztonsági és kulturális hatásai 
Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a bevándorlókkal kapcsolatos fenntartások közül (gazdasági, kulturális, köz-
biztonsági) melyik tényező jósolja legjobban a bevándorlókkal kapcsolatos rendpárti válaszokat. Abból indul-
tunk ki, hogy a rendpárti politikai válaszok támogatása egyfajta következménye az aggodalmaknak.

Regressziós modellünk (lásd 10. táblázat és Függelék: F2. táblázat) alapján úgy tűnik, hogy a rendpárti be-
ván dor lás politikát elsősorban a bevándorlók bűnözésével kapcsolatos félelem, másodsorban pedig a munka-
helyféltés magyarázza. A bevándorlás kulturális hatásával kapcsolatos aggodalom jóval kisebb mértékű, de 
szintén szignifikáns.21 A modell összességében a rendpárti bevándorláspolitika 28 százalékát magyarázza. 

21 Feltételezhető, hogy azok a válaszadók, akik a „A bevándorlók nyitottabbá teszik Magyarországot az új eszmék és kultúrák iránt” 
tétellel nem értenek egyet, vélhetően nem magának az állításnak a megalapozottságát vitatják (ti. hogy nyitottabbá teszik új 
hatásokra az országot a bevándorlók), hanem elfogadják az állításban foglaltakat, csak ezt nemkívánatosnak tartják, hiszen 
félnek, hogy „felhígul” a nemzeti kultúra (ezért lehet, hogy ez a tétel a többi, idegenekkel szembeni félelmet/elutasítást tükröző 
állítással negatívan korrelál).
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10. táblázat: A rendpárti bevándorláspolitikát magyarázó regressziós modell

Magyarázó változó
Sztenderdizált 

béta-érték
t-érték Szignifikancia

A bevándorlók miatt növekszik a bűnözés 0,364 17,366 p = 0,000

A bevándorlók elveszik a munkát azok elől, akik 
Magyarországon születtek 

0,212 10,181 p = 0,000

A bevándorlók nyitottabbá teszik Magyarországot az új eszmék 
és kultúrák iránt 

–0,077 –4,422 p = 0,000

Igazított R2 28%

A becslés sztenderd hibája 0,85

összegzés

Kutatásunk során a Magyarországon élő etnikai-származási csoportokkal (bevándorlók és kisebbségek) szem-
beni három, az előítéletességet meghatározó változót vizsgáltunk. Bebizonyosodott, hogy:

az etnikai-származási csoportok  ● felülbecslése általános és látványos tendencia, mely összefügg az is-
kolázottsággal, de csak egyes csoportok esetében függ össze az adott csoportok tagjainak személyes 
ismertségével, nagyon enyhe (és nem minden csoport esetében érvényes) összefüggést mutat az elő-
ítéletességgel, és semmiféle összefüggést nem mutat a pártpreferenciákkal és a politikai aktivitással.  
A változó varianciájának csak csekély hányadát lehet akár a szignifikánsan hozzá kapcsolódó változókkal 
megmagyarázni. Nem jelenthető ki tehát egyértelműen, hogy erős előítéletes projekció állna a felül-
becslés hátterében, inkább általános észlelési tendenciáról van szó – mely ugyanakkor hozzájárulhat  
a bevándorlás jelentőségének politikai felnagyításához;
a tömeges bevándorlással kapcsolatos elvárások erősek ●  a társadalomban: a válaszadók több mint fele 
számít tömeges bevándorlásra; főleg kínaiak és zsidók, illetve afrikaiak és arabok letelepedésére. Ez  
a várakozás a kínaiak és a zsidók esetében erősebb ellenszenvvel kapcsolódik össze, a politikai aktivitás 
pedig csak a kínaiak és a zsidók bejövetelével kapcsolatos feltevésekre hat. A pártpreferencia szerint 
jelentős különbségeket látunk. Kiugró eredmény, hogy a Jobbik szavazói milyen magas arányban várják 
zsidó, izraeli bevándorlók bejövetelét más pártok támogatóival szemben, amiben szerepe lehet a Jobbik 
identitásteremtő és világmagyarázó szerepet betöltő politikai antiszemitizmusának. Míg a zsidók  ará-
nyának felülbecslése sem a politikai hovatartozással és aktivitással, sem az előítéletekkel nem függött 
össze, a tömeges bevándorlásukba vetett hiedelem éppen a zsidók esetében mutatja ezen változókkal 
a leglátványosabb összefüggéseket. Feltűnő még a kínaiak és a zsidók hasonló megítélése a tömeges 
bevándorlás szempontjából. Ez talán összefügghet azzal (ami azonban csak további vizsgálatra érdemes 
spekuláció), hogy mindkét csoporttal kapcsolatos egy némileg hasonló karakterű, „imperialisztikus” 
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vagy „irigykedő” sztereotípia, melynek lényege, hogy ezen „ravasz” és tudatos csoportok „folyamato-
san terjeszkednek”, és „mindent felvásárolnak”;22 
a  ● rendpárti bevándorláspolitika támogatottsága szintén nagyon erős, és jól azonosíthatók egyes demog-
ráfiai tényezők (életkor, iskolázottság) és politikai változók (pártpreferencia, politikai aktivitás), amelyek 
hatnak erre a változóra. Ami a félelmeket illeti, a migránsok „megregulázásának” vágya elsősorban a 
bevándorlók bűnözésével kapcsolatos félelemmel, másodsorban a munkahely elvesztésétől való féle-
lemmel hozható összefüggésbe. A bevándorlókkal szembeni szigorú fellépés közvéleménybeli támo-
gatottságát tehát az határozhatja meg a jövőben, hogy a társadalmi-politikai környezet felkorbácsolja, 
vagy éppen csitítja ezeket a félelmeket. Bár a bevándorlókérdés jelenleg közel sem tartozik a magyar 
politika központi témái közé, kedvezőtlen előjel, hogy a „cigánybűnözés” után a „bevándorlásbűnözés” 
is a hazai radikális jobboldal szótárának részévé vált.23 
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Függelék

F1.táblázat: A kínaiak becsült arányára számított regressziós modell

Magyarázó változó B-érték t-érték Béta-érték
Sztenderd 

hiba
Szignifikancia

Iskolai végzettség 

8 általános –0,702 5,543 –0,053 –0,127 0,899

Szakmunkás –0,093 5,543 –0,008 –0,017 0,987

Érettségi –0,945 5,539 –0,079 –0,171 0,865

Felsőfokú –1,376 5,550 –0,090 –0,248 0,804

Személyes ismerős

Ismer Ön személyesen kínait? –0,891 0,403 –0,075 –2,210 0,027

Rendpártiság

Ön szerint be kell-e fogadni  
a menekülők közül a kínaiakat?

–0,368 0,424 –0,031 –0,869 0,385

Elfogadna-e Ön egy kínait 
családtagként?

–0,430 0,506 –0,0032 –0,851 0,395

Elfogadna-e Ön egy kínait 
szomszédként?

0,328 0,577 0,028 0,569 0,570

Elfogadna-e Ön egy kínait 
kollégaként?

–1,277 0,591 –0,105 –2,159 0,031

Hogyan vélekedne arról, ha 
gyermeke kínai gyerekkel 
barátkozna?

0,392 0,433 0,035 0,905 0,365

Ön szerint várható-e a jövőben, 
hogy Magyarországra nagy 
számban telepednek le kínaiak?

–1,207 0,373 –0,107 –3,236 0,001

Jövedelem

Egyéni jövedelem –0,00000645 0,000 –0,078 –2,215 0,027

Konstans 10,735 5,647 1,901 0,058

Igazított R2 33%

A becslés sztenderd hibája 5,5

Megjegyzés: A szignifi káns hatások  itt (és a következő táblázatban) kék színűek.
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F2. táblázat: A rendpárti bevándorláspolitika főkomponens-elemzésének jellemzői 

Komponens
Sajátértékek

Teljes Variancia % Kumulatív %

1 2,120 70,669 70,669

2 0,533 17,766 88,435

3 0,347 11,565 100,000

F3. táblázat: Az egyes változók kommunalitásai 

Magyarázó változó Kommunalitás

Magyarországon a bevándorlási szabályok szigorítására van szükség 0,660

A bevándorlókat szigorú megfigyelés alatt kell tartani 0,780

Létre kell hozni olyan bűnügyi nyilvántartást, melyben az elkövetők faji hovatartozását is számon tartják 0,679
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bevezetés

Ahogy korábbi kutatások (Dencső és Sik, 2007) és a jelen kutatás további eredményeit bemutató tanulmányok 
egyaránt mutatják, a felnőtt magyar társadalom általában nem igazán befogadó az idegenekkel szemben, és 
elutasítja a másságot. Nem meglepő tehát az sem, hogy a magyarok nagyon sok feszültséget élnek meg ma-
guk körül. Sőt, egy 2009-es Eurobarometer-kutatás szerint a magyarok a legfeszültebbek az EU 27 tagorszá-
gában élők közül, legalábbis ami a szegények és gazdagok, idősek és fiatalok, vezetők és alkalmazottak, illetve 
a különböző etnikai csoportok, azaz a cigányok és nem cigányok közti feszültséget érzékelők arányát illeti 
(Bernát, 2010). Ez az eredmény adta az ötletet, hogy a bevándorlókkal kapcsolatos feszültségeket is hasonló 
módon vizsgáljuk meg, bár az európai összehasonlításra ebben a kutatásban nem volt lehetőség. 

A bevándorlókkal kapcsolatos feszültségérzet mértéke

A társadalom migránsokkal kapcsolatos véleményét vizsgáló kutatásban megismételtük tehát az Euro ba ro-
meter-kutatásban feltett kérdéssort,1 immár a bevándorlók és magyarok közti feszültségre is rákérdezve.  
A magyarok más csoportokkal kapcsolatban érzett feszültsége a bevándorlókkal kapcsolatban is jelentős: a 
felnőtt lakosság negyede-ötöde (23%) érez nagy feszültséget, közel kétharmada (62%) pedig kis feszültséget, 
míg csupán hatoduk (16%) nem érez egyáltalán feszültséget (1. ábra).

A bevándorlók és a többségi társadalom között feszültséget érzők mértéke magas, de még ennél is nagyobb 
arányban éreznek a magyarok feszültséget a cigányok és nem cigányok, valamint a szegények és gazdagok 
között. A romák kapcsán kiemelkedő a feszültségről beszámolók aránya: a magyar felnőtt társadalom kéthar-
mada (68%) érez nagy és további közel egyharmada (29%) kis feszültséget cigányok és nem cigányok között, 
és csupán 3 százaléknyian nem érzékelnek semmi ilyesmit ma Magyarországon. A szegények és gazdagok 
közti feszültségről beszámolók aránya se sokkal alacsonyabb: a magyarok fele (53%) nagy, négytizede (40%) 
pedig kis feszültséget érzékel, azaz csak 7 százalékuk nem érintett. A négy kérdés közül legkevésbé a generá-
ciós feszültség van jelen, de még e téren is 15 százalék a nagy és 58 százalék a kis feszültséget érzők aránya. 
Összességében tehát a bevándorlók és a többségi társadalom között érzett – jelentős mértékű – feszültség jól 
illeszkedik a többi itt vizsgált társadalmi feszültség közé, amelyek közül az etnikai és vagyoni dimenzió mentén 
még jelentősebb azok aránya, akik nyugtalanságot érzékelnek a magyar társadalmon belül (vö. 1. ábra).

Nemcsak a bevándorlókkal szemben érzett feszültség mértéke illeszkedik jól a többi feszültségforrás 
közé, hanem mind a négy társadalmi feszültség erősen összefügg egymással. A négy feszültségkérdés közti 
páronkénti kapcsolat alapján tehát azt mondhatjuk, hogy aki feszültséget érez az itt vizsgált bármely két tár-
sadalmi csoport között, az nagy valószínűséggel feszültséget érez a másik három viszonylatban is. Így tehát 

1 A 2009-es Eurobarometer-kutatásban szereplő vezetők és alkalmazottak közti feszültség helyett 2011-ben a bevándorlók és ma-
gyarok közötti feszültségre kérdeztünk rá.
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aki feszültséget észlel a bevándorlók és a többségi társadalom között, az nagy valószínűséggel érzékel hason-
lót a másik három társadalmi kapcsolat esetében is: közülük is leginkább az idősek és fiatalok között érzékel 
feszültséget, de nem sokkal gyengébb ugyanez az összefüggés a cigányok és nem cigányok, valamint a szegé-
nyek és gazdagok kapcsán se (1. táblázat).

1. táblázat: A feszültségérzékelés összefüggése különböző társadalmi csoportok esetében  
(korrelációs együttható*)

Mekkora a feszültség…?
Bevándorlók és 

magyarok között
Cigányok és nem 
cigányok között

Szegények és 
gazdagok között

Idősek és fiatalok 
között

…bevándorlók és magyarok között 1 0,351 0,301 0,437

…cigányok és nem cigányok között 1 0,342 0,255

…szegények és gazdagok között 1 0,333

…idősek és fiatalok között 1

* Kendall-féle tau-b korrelációs együtthatók, minden kapcsolat szignifikáns (0,000).

23

68

53

15

62

29

40

58

16

3

7

27

bevándorlók és magyarok között

cigányok és nem cigányok között

szegények és gazdagok között

idősek és fiatalok között

nagy feszültség kis feszültség nincs feszültség

1. ábra: Feszültségérzékelés különböző társadalmi csoportok között, 2011 (%)
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A feszültségérzetet befolyásoló társadalmi jellemzők

A bevándorlók és a magyarok közötti feszültségérzet mértéke a különböző társadalmi csoportokban eltérő. 
Meglepő, hogy míg a legfiatalabbak (18–29 évesek) éreznek legnagyobb arányban nagy feszültséget a be-
vándorlókkal szemben (26%), addig a korban hozzájuk legközelebb álló harmincasok (30–39 évesek) körében  
a legalacsonyabb a nagy feszültségről beszámolók aránya (19%). Ennél egyértelműbb az iskolai végzettség ha-
tása. Az iskolázottsági szint emelkedésével csökken a feszültséget érzők aránya: a legfeljebb általános iskolát 
végzettek 25 százaléka számolt be erről, míg a diplomások körében 17 százalék.

Emellett van még néhány olyan társadalmi csoport, amely az átlagosnál (23%) nagyobb arányban érzékel 
nagy feszültséget bevándorlók és magyarok között: ilyenek a közép-magyarországi és a dél-dunántúli régió-
ban élők (29–29%), az egyedül élők (23%) és a romák (30%). Az aktivitás csak gyengén hat a feszültségérzetre, 
de annyi azért biztosan állítható, hogy azok érzékelnek a legkevésbé feszültséget, akik dolgoznak (52%).

Ugyanakkor sok más attitűd kapcsán hatással bíró tényezőnek, mint a nem, a lakóhely településtípusa,  
a település nagysága, a háztartástípus, az egy főre eső háztartási jövedelem, a háztartás vagyoni ellátottsága, 
az internetezés gyakorisága és a vallás nincs szignifikáns hatással a véleményekre ebben a kérdésben.

Feszültségérzet és a bevándorlókkal kapcsolatos attitűdök 

A bevándorlókkal kapcsolatos feszültségek nem önmagukban értelmezendők, hanem más, a témához tartozó 
vélemények, attitűdök kontextusában nyerik el valódi értelmüket. Így például alapvető kérdés, hogy a beván-
dorlókkal szemben érzett feszültség összefügg-e az idegenellenességgel, a bevándorlókkal kapcsolatos egyéb 
attitűdökkel és (vélt) tudásokkal, az általános és az intézményesített bizalommal, de érdekes lehet a politikai 
pártokhoz fűződő szimpátia és a bevándorlókkal szembeni feszültség összefüggése is.

Ami az idegenellenességet illeti, ennek mérésére a hazai gyakorlatban két évtizede használt kérdést érde-
mes használni, ami a menedékkérőkkel szembeni befogadást, illetve elutasítást méri. Az így mért idegenelle-
nesség és a feszültségérzet összefüggése egyértelmű: a bevándorlók és a magyarok között nagy feszültséget 
érzők között jóval átlag feletti a nyíltan idegenellenesek aránya. Míg a teljes népesség harmada (36%), addig 
a nagy feszültséget érzők közel fele (48%) vélekedik úgy, hogy egyetlen menedékkérőt se engedjen be Ma-
gyarország. Ezzel szemben a nagy feszültséget érzékelők körében nemcsak a teljes mértékben befogadók 
(azaz a minden menedékkérőt beengedők) aránya alacsonyabb (7%), mint a népesség egészének átlaga (11%), 
hanem azoké is, akik nemzetiség-etikum szerint válogatnának a potenciális menedékkérők között: ez utóbbi 
véleményt a nagy feszültségről beszámolók 45 százaléka osztja, szemben a teljes népesség 54 százalékával.

Az idegenek és a másság elutasítása több elmélet, például a kontaktushipotézis szerint a szokatlantól, az 
idegentől való félelmen, annak nem ismeretén alapul, amelyet az ismertség feloldhat, így várhatóan tolerán-
sabb a bevándorlókkal az, akinek van bevándorló ismerőse. Kutatásunk azonban nem támasztja alá ezt az 
elméletet, ugyanis a bevándorlókat személyesen ismerők között ugyanolyan arányban találunk a bevándor-
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lók és a magyarok között akár kis, akár nagy feszültséget érzékelőket, mint a bevándorlókat egyáltalán nem 
ismerők között. 

Az ismeretséggel kapcsolatos kérdést valamelyest hipotetikus szintre emelve a klasszikus Bogardus-skála 
alkalmazásával azt is megkérdeztük, hogy a kérdezett elfogadna-e különböző nemzetiségű-etnikumú beván-
dorlót valamilyen szorosabb vagy gyengébb kapcsolatban: munkatársnak, szomszédnak vagy akár család-
tagnak. A bevándorlók és a magyarok közti feszültségérzet erősen összefügg azzal, hogy valaki elfogadna-e  
a környezetébe bevándorlókat. Habár minden egyes csoport (határon túli magyar, zsidó, cigány, afrikai, arab, 
kínai) esetében magas szignifikanciaszint mellett találunk összefüggést, az egyes kapcsolatok erőssége nem 
kiemelkedő, és bevándorló csoporttól függetlenül lényegében azonos mértékű. Ezen belül árnyalva a véle-
ményeket a szomszédként vagy munkatársként való elfogadás és a feszültség közötti korreláció leggyengébb  
a cigányok (0,089), legerősebb a zsidók (0,148) esetében. Összességében azonban ettől még igaz az, hogy a 
bevándorlók és a magyarok közti feszültség érzékelése összefügg: a minden kapcsolattípust elutasítók köré-
ben másfélszer-kétszer akkora a nagy feszültséget érzékelők aránya, mint a bármilyen viszony esetén elfoga-
dók körében.

A bevándorlókkal kapcsolatos feszültségérzettel erősen összefügg a bevándorlók számának, illetve Ma-
gyarországnak mint vonzó célországnak a víziója, azaz hogy a kérdezett vár-e nagyszámú betelepedőt Ma-
gyarországra. Alapvetően igen magas a teljes népességen belül is azok aránya, akik nagyszámú bevándorlóra 
számítanak akár fejlett, akár fejlődő országból, de még magasabb az ezt prognosztizálók aránya a bevándor-
lók és a magyarok között nagy feszültséget érzékelők között. E csoporton belül tízből hatan (61%) számítanak 
arra, hogy az általunk felsoroltak közül valamelyik országból vagy népcsoportból nagy számban vándorolnak 
be Magyarországra a közeljövőben (2. ábra). A legnagyobb arányban kínaiak érkezését várják, a nagy feszült-
séget érzékelők több mit fele számít erre (57%). A kínaiak mellett kiemelkedő még az izraeli vagy zsidó, illetve 
az arab bevándorlók tömegére számítók aránya is: így vélekedik körülbelül minden harmadik válaszadó (36% 
és 31%). Az előbbieken kívül még sokan vannak azok is (9–20%), akik afrikai, szlovák, holland, orosz vagy né-
met betelepülőkre számítanak, mégpedig nem kevésre. 

A bevándorlókkal szemben nagy feszültséget érzők migránsokkal kapcsolatos attitűdjeit legplasztikusab-
ban azok az állítások adják vissza, amelyet a bevándorlók „hasznossága”, „veszélyessége” felől közelítik meg 
a kérdést. A nagy feszültséget tapasztalók átlagon felüli arányban értenek egyet ugyanis azokkal a negatív 
irányú állításokkal, mint hogy „a bevándorlók miatt növekszik a bűnözés” (75% ért egyet szemben az átlagos 
60%-kal), vagy hogy „a bevándorlók elveszik a munkát azok elől, akik Magyarországon születtek” (81% vs. 
az átlagos 67%), hogy „a bevándorlókat szigorú megfigyelés alatt kell tartani” (78% vs. az átlagos 63%), vagy 
hogy „létre kell hozni olyan bűnügyi nyilvántartást, melyben az  elkövetők faji hovatartozását is számon tart-
ják” (69% vs. az átlagos 59%). Ezzel összhangban pedig az átlagosnál alacsonyabb arányban értenek egyet  
a bevándorlókat pozitív kontextusban említő állításokkal, mint például hogy „a bevándorlók nyitottabbá te-
szik Magyarországot az új eszmék és kultúrák iránt” (40% vs. az átlagos 45%), vagy hogy „a bevándorlók hasz-
nára válnak a magyar gazdaságnak” (25% vs. az átlagos 31%). 
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Feszültségérzet és „általános” közérzet

A feszültségérzet erősen összefügg az általánosított2 és az intézményes bizalommal is. A legkevésbé a po-
litikusokban, leginkább pedig a rendőrségben bíznak meg a magyarok, és ugyanez igaz a bevándorlókkal 
kapcsolatban nagy feszültséget érzőkre is, ugyanakkor ez a bizalom a közepesnél is jóval gyengébb minden 
csoport esetében (a teljes népesség bizalompontszámai átlagosan 2,7 és 4,8, míg a nagy feszültséget érzők 
esetében 2,5 és 4,3 között szóródik). Ahogy a 3. ábra is mutatja, a feszültségérzet növekedésével csökken  
a bizalom szintje mind az emberek iránt általában, mind pedig az egyes intézmények iránt. A legnagyobb kü-
lönbség a bizalom tekintetében az emberekbe vetett, azaz az általánosított bizalom és a rendőrségbe vetett 

2 Az emberekbe vetett ún. általánosított bizalmat a következő állítással való egyetértéssel vagy annak elutasításával mértük: 
„Általánosságban Ön mit mondana: A legtöbb emberben meg lehet bízni, vagy inkább azt, hogy nem lehetünk elég óvatosak az 
emberi kapcsolatokban? Az intézményes bizalmat a következő négy kérdéssel közelítettük meg: „Ön személy szerint mennyire 
bízik meg a magyar Országgyűlésben/a magyar jogrendszerben/a rendőrségben/a politikusokban?” A kérdésekre 0–10 fokú ská-
lán lehetett válaszolni, ahol a 0 azt jelenti, hogy a válaszadó egyáltalán nem bízik meg, a 10-es pedig azt, hogy teljes mértékben 
megbízik az itt felsoroltakban.
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2. ábra: Azok aránya, akik szerint egyes nemzetiségi-etnikai csoportok letelepedése nagy számban várható  
a közeljövőben – a bevándorlók és magyarok között nagy feszültséget érzékelők körében (%)
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bizalom kapcsán alakult ki a nagy feszültséget érzők és a bevándorlók kapcsán feszültséget nem tapasztalók 
között, de a többi intézmény, azaz az országgyűlés, a jogrendszer és a politikusok iránti bizalom esetében se 
sokkal kisebb a különbség a bizalmi szintben e két csoport között.

A politikusokba vetett alacsony szintű bizalom nagyon jól tükröződik abban is, hogy a bevándorlók és  
a magyarok között nagy feszültségről beszámolók az átlagosnál magasabb arányban tartózkodnak a szavazás-
tól: egy „most vasárnapi parlamenti választásra” 30 százalékuk biztosan nem mennének el szavazni, szemben 
az átlagos 22 százalékkal. Ha pedig mégis elmennének szavazni, akkor az átlagosnál magasabb arányban, 11 
százaléknyian szavaznának a Jobbikra (szemben a teljes népesség 8%-ával), vagy nem tudják, hogy melyik 
pártot választanák (38% szemben az átlagos 35%-kal), míg a nagy fölénnyel vezető Fidesz–KDNP-koalíciót az 
átlagosnál (28%) alacsonyabb arányban, 25 százalékuk választaná.

Nemcsak a pártpreferencia terén, de a saját anyagi és az ország jövőbeli gazdasági helyzetének megíté-
lése kapcsán is eltérnek a bevándorlók és a magyarok között nagy feszültséget érzők: pesszimistábbak a kis 
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3. ábra: Az általános és intézményesített bizalom mértéke – a bevándorlók és a magyarok között  
nagy feszültséget érzékelők körében (átlag)
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feszültségről beszámolókhoz vagy a feszültséget nem érzőkhöz képest. Egy év múlva esedékes saját anyagi 
helyzetük kapcsán 15 százalékuk várja, hogy sokkal rosszabb helyzetben lesznek a jelenlegihez képest, míg  
a kis feszültséget érzők, illetve a feszültséget nem tapasztalók között lényegében feleennyien (8% és 7%) 
vélekednek így. Az ország egy év múlva várható gazdasági helyzete tekintetében is hasonlóan borúlátók a na-
gyon feszültek: 17 százalékuk szerint sokkal rosszabb lesz az ország helyzete, míg a kis feszültséget érzők vagy  
a feszültséget nem érzők körében ebben a kérdésben is körülbelül feleannyian (9% és 8%) pesszimisták.

A bevándorlókkal kapcsolatos nagy feszültség 
érzetét befolyásoló tényezők modellje 

A bevándorlókkal kapcsolatban érzett feszültséget egy logisztikus regressziós modellben összegezhetjük: me-
lyek azok a tényezők, amelyek önállóan, más tényezők hatásának kiszűrése után a leginkább befolyásolják  
a feszültségérzetet? Két modell segítségével vizsgáljuk itt a hatásokat: az első egy szűkített modell, amely 
csak a szociodemográfiai változók hatását vizsgálja (2. táblázat), míg a másik egy bővített modell (3. táblázat), 
amelybe az előbbi szociodemográfiai változók mellett további vélemény- vagy attitűdkérdéseket is bevon-
tunk: az idegenellenesség-kérdést, a tömeges bevándorlásra vonatkozó kérdések összevont változóját, egyes 
„láthatóan más” bevándorlói csoportból származó személyes ismerős létére vonatkozó kérdés összevont ver-
zióját, az általános bizalmat mérő összevont változót, a bevándorlókkal kapcsolatos rendpártiság-kérdéseket 
összegző változót. Ezek mellett a bővített modellbe bevontuk még a többi feszültségkérdés közül a függő 
változóhoz tematikusan legközelebb álló kérdést, mégpedig a cigányok és nem cigányok közötti feszültség-
érzékelésre vonatkozót, míg a többi csoporttal kapcsolatos feszültségkérdést kihagytuk, mivel az egymással 
erősebben korreláló attitűdkérdések kiolthatják egymás hatását, így több ilyen jellegű kérdést nem érdemes 
a modellbe bevonni. 

Mind a szűkített, mind pedig a bővített modell szignifikáns, de míg a szűkített modell által megmagyarázott 
hányad (Nagelkerke R2) csupán 4%, addig a bővített modellben a magyarázó változók összességében már 27 
százalékban magyarázzák a függő változót. Mivel a szociodemográfiai változók a két modellben közel hasonló 
hatást mutatnak, ezért itt most csak a bővített modell szignifikáns eredményeire térünk ki (lásd kékbetűs 
sorok, 3. táblázat).

A bővített modellbe bevont változók összességében 27 százalékban magyarázzák meg a bevándorlók és 
magyarok közötti feszültségérzékelést. Az általunk előzetesen fontosnak tartott szociodemográfiai tényezők 
közül a nem, a családi állapot, a gazdasági aktivitás és az egy főre jutó háztartási jövedelem, az attitűdkérdé-
sek közül pedig a nagyszámú bevándorló érkezésére vonatkozó várakozásnak és a „láthatóan más” bevándor-
lóval való személyes kapcsolatnak nincs szignifikáns hatása. Az iskolai végzettség határeset: a szűkített, azaz 
a csak a szociodemiográfiai jellemzők hatását vizsgáló modellben még kismértékben van önálló hatása az is-
kolázottságnak a felsőfokú végzettségűek alacsony feszültségérzékelése révén, de amint véleményváltozókat 
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is bevonunk a vizsgálatba, ez a gyenge önálló hatás eltűnik. A bevándorlók és magyarok közti nagymértékű 
feszültség érzékelését az alábbi tényezők befolyásolják szignifikáns mértékben:

a legfiatalabb, 30 év alatti felnőttekhez viszonyítva, a többi kohorszhoz tartozók esetében feleakkora az  ●
esélye annak, hogy nagy feszültséget éreznek a bevándorlók és a magyarok között;
a fővárosiakhoz képest a többi településtípuson élők között lényegében kétszer akkora eséllyel találunk  ●
nagy feszültséget érzékelőket, ugyanakkor a közép-magyarországi régióban élőkhöz képest a többi ré-
gió lakosai kisebb valószínűséggel feszültek;
aki nem érez feszültséget, vagy csak kismértékben érez ilyet a cigányok és a nem cigányok között, azok  ●
kisebb valószínűséggel éreznek nagy feszültséget a bevándorlók iránt, azaz a cigányok és a bevándorlók 
közti feszültségérzet nagyban összefügg;
aki alapvetően megbízik az emberekben, az kisebb valószínűséggel érez nagy feszültséget a bevándor- ●
lókkal szemben;
a bevándorlókkal kapcsolatos rendpártisággal való egyre erősödő egyetértés egyre valószínűbbé teszi  ●
azt, hogy a válaszadó nagy feszültséget érez a bevándorlók és a magyarok között: a rendpárti tézisek-
kel egyet nem értőkhöz képest a nagyon egyetértők esetében ennek valószínűsége több mint három-
szoros.

2. táblázat: A bevándorlók és magyarok közötti feszültségérzet okainak szűkített modellje – logisztikus 
regressziós modell (zárójelben a referenciakategóriák, N = 2346)

Szociodemográfiai változók Wald-statisztika
Szignifikancia 

(Wald)
Esélyhányados 

[Exp (B)]

Neme (férfi) 2,037 0,154 0,858

Korcsoport (18–29 éves) 8,899 0,113

30–39 éves 7,507 0,006 0,616

40–49 éves 5,557 0,018 0,635

50–59 éves 3,421 0,064 0,709

60–69 éves 2,127 0,145 0,685

70 éven felüli 2,281 0,131 0,659

Iskolai végzettség (legfeljebb 8 általános) 7,302 0,063

Szakmunkásképző 0,658 0,417 0,893

Érettségi 0,333 0,564 0,916

Felsőfokú 6,819 0,009 0,564

Családi állapot (egyedül él) 0,371 0,542 1,070

folytatódik
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Szociodemográfiai változók Wald-statisztika
Szignifikancia 

(Wald)
Esélyhányados 

[Exp (B)]

Aktivitás (dolgozik) 5,439 0,142

Munkanélküli 0,483 0,487 1,134

Nyugdíjas 0,318 0,573 0,895

Egyéb inaktív 3,400 0,065 0,689

Településtípus (Budapest) 12,523 0,006

Megyeszékhely 12,367 0,000 2,300

Város 8,409 0,004 1,791

Község 7,707 0,006 1,800

Régió (Közép-Magyarország) 29,975 0,000

Közép-Dunántúl 8,975 0,003 0,512

Nyugat-Dunántúl 12,957 0,000 0,429

Dél-Dunántúl 0,149 0,700 1,079

Észak-Magyarország 4,595 0,032 0,656

Észak-Alföld 8,151 0,004 0,580

Dél-Alföld 7,797 0,005 0,574

Az egy főre jutó háztartási jövedelem kvintilisei 
(legalsó kvintilis)

4,881 0,300

2. kvintilis 0,895 0,344 1,174

3. kvintilis 0,159 0,690 1,071

4. kvintilis 2,562 0,109 1,345

5. kvintilis 0,011 0,916 0,979

Konstans 15,755 0,000 0,352

Cox & Snell R2 3%

Nagelkerke R2 4%

Szignifikancia (modell) 0,000

Megjegyzés: A szignifikáns hatások itt (és a következő táblázatban) kék színűek.
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3. táblázat: A bevándorlók és magyarok közötti feszültségérzet okainak bővített modellje  
– logisztikus regressziós modell (zárójelben a referenciakategóriák, N = 2030)

Változók Wald-statisztika
Szignifikancia 

(Wald)
Esélyhányados 

[Exp (B)]

Neme (férfi) 3,062 0,080 0,805

Korcsoport (18–29 éves) 10,417 0,064

30–39 éves 6,514 0,011 0,594

40–49 éves 7,510 0,006 0,544

50–59 éves 5,816 0,016 0,596

60–69 éves 5,058 0,025 0,510

70 éven felüli 3,471 0,062 0,551

Iskolai végzettség (legfeljebb 8 általános) 4,176 0,243

Szakmunkásképző 3,031 0,082 0,754

Érettségi 1,085 0,298 0,832

Felsőfokú 2,800 0,094 0,661

Családi állapot (egyedül él) 0,394 0,530 1,083

Aktivitás (dolgozik) 6,618 0,085

Munkanélküli 2,109 0,146 1,358

Nyugdíjas 0,002 0,961 1,011

Egyéb inaktív 2,559 0,110 0,691

Településtípus (Budapest) 9,543 0,023

Megyeszékhely 7,226 0,007 2,088

Város 6,455 0,011 1,803

Község 9,203 0,002 2,127

Régió (Közép-Magyarország) 49,778 0,000

Közép-Dunántúl 12,341 0,000 0,411

Nyugat-Dunántúl 11,813 0,001 0,375

Dél-Dunántúl 3,264 0,071 1,553

Észak-Magyarország 6,125 0,013 0,568

Észak-Alföld 13,354 0,000 0,435

Dél-Alföld 6,426 0,011 0,557

folytatódik
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Változók Wald-statisztika
Szignifikancia 

(Wald)
Esélyhányados 

[Exp (B)]

Az egy főre jutó háztartási jövedelem kvintilisei 
(legalsó kvintilis)

4,859 0,302

2. kvintilis 0,001 0,971 1,007

3. kvintilis 0,123 0,726 1,071

4. kvintilis 3,238 0,072 1,479

5. kvintilis 0,282 0,595 1,131

Cigányok és nem cigányok közötti feszültség (kicsi 
vagy nincs feszültség)

128,656 0,000 0,080

Idegenellenesség (idegenbarát) 8,476 0,014

Idegenellenes 1,302 0,254 1,336

Mérlegelő 0,101 0,751 0,925

Várható-e, hogy nagy számban külföldiek telepednek 
le Magyarországon? (igen)

0,559 0,455 1,100

Ismer-e afrikait, arabot, kínait? (igen) 0,171 0,679 0,947

A legtöbb emberben meg lehet bízni, vagy sem? (igen) 10,156 0,001 0,675

Rendpártiság főkomponens a bevándorlókkal 
kapcsolatos szigorítás alapján (nem rendpárti)

38,582 0,000

Inkább nem rendpárti 4,536 0,033 1,567

Közepes rendpárti 8,086 0,004 1,854

Inkább rendpárti 7,952 0,005 1,954

Nagyon rendpárti 32,779 0,000 3,359

Konstans 5,473 0,019 0,393

Cox & Snell R2 18%

Nagelkerke R2 27%

Szignifikancia (modell) 0,000
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összegzés

A magyar nemcsak Európa egyik leginkább idegenellenes nemzete, hanem az egyik legfeszültebb is, legalább-
is egy 2009-es, az EU 27 tagállamában végzett vizsgálat alapján egyértelműen a magyarok érzékeltek a legna-
gyobb arányban feszültséget különböző társadalmi csoportok között. 2011-ben ugyanezen kérdések alapján 
lényegében a teljes felnőtt magyar társadalom érzékel feszültséget cigányok és nem cigányok, valamint sze-
gények és gazdagok között, de jelentős azok aránya is, akik az idősek és fiatalok, valamint a bevándorlók és  
a magyarok között is éreznek feszültséget. Ez utóbbi esetben tíz megkérdezettből ketten nagy feszültséget, 
míg további hatan kis feszültséget érzékelnek. Az egyes társadalmi csoportok közti feszültségek érzékelése 
összefügg: aki egyik dimenzióban konfliktust érez, az nagy valószínűséggel a többi társadalmi csoport eseté-
ben is ugyanígy vélekedik. 

A bevándorlók és a többségi társadalom közötti feszültségérzékelés egy koherens világkép egy elemének 
tűnik, hiszen aki nagy feszültséget érez migránsok és magyarok között, az más, bevándorlókkal kapcsolatos at-
titűd terén is elutasítóbb az átlagosnál. Így például a bevándorlók és a többségi társadalom közötti feszültség 
érzékelése összefügg az idegenellenességgel, vagy azzal, hogy valaki elfogadna-e a környezetébe bevándor-
lókat (szomszédként, munkatársként, családtagként), és a bevándorlók „hasznosságára”, illetve „veszélyessé-
gére” vonatkozó állítások terén is nyilvánvaló a feszültséget érzők bevándorlókkal kapcsolatos ellenszenve. 
Ehhez kapcsolódik az is, hogy bár eleve is igen magas a teljes népességen belül azok aránya, akik tömeges 
bevándorlásra számítanak, de a bevándorlók kapcsán nagy társadalmi feszültséget érzékelők körében még 
magasabb az így vélekedők részesedése.

Nemcsak a migránsokkal kapcsolatos vélemények terén találunk koherens összefüggéseket a bevándorlók 
és magyarok között jelentős feszültségről beszámolók esetében, hanem „általános közérzetük” is rosszabb-
nak tűnik a többi magyarhoz képest. Az emberekbe és az intézményekbe vetett bizalom terén is például  
a feszültségérzet növekedésével csökken a bizalom szintje általában az emberek és az egyes intézmények 
iránt. Emellett a bevándorlók és a magyarok között nagy feszültséget érzők a saját anyagi és az ország jövőbeli 
gazdasági helyzetét is pesszimistábban ítélik meg, mint a többiek.
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bevezetés

Allport (1954) kontaktuselmélete1 szerint egy bizonyos kisebbségi csoportba tartozó ismerős léte hatással 
van az egyén csoporttal kapcsolatos előítéleteire. Ezt a hipotézist teszteltük hat etnikai-származási (határon 
túli magyar, zsidó, cigány, afrikai, arab és kínai) és két deviáns (szkinhed, kábítószeres) csoporton. Az elemzés 
alapja a 2011-es kutatás három hullámának adatait tartalmazó adatbázis közel 3000 válaszoló adataival. 

kutatási kérdések

Az előítéletekkel kapcsolatban a legfontosabb kérdések, hogy az emberek előítéletesek-e az előbbi csopor-
tokkal szemben, valamint hogy aki előítéletes, az az összes csoporttal szemben előítéletes, vagy csak néhány 
kitüntetett csoporttal szemben az. 

Az egy konkrét csoporttal kapcsolatos előítéletességet a társadalmi távolságot mérő változókkal vizs-
gáltuk. 

A társadalmi távolságot a kérdőívben az alábbi kérdéssel mértük: „Elfogadna-e egy kábítószeres/szkinhed/
határon túli magyar/zsidó/cigány/afrikai/arab/kínai egyént családtagnak/szomszédnak/munkatársnak?”

A kérdésre adott válaszok alapján az embereket négy fő csoportba osztottuk, feltételezve, hogy a szom-
szédsági viszony erősebb nexust jelöl, mint a kollegiális: 

családtagnak, szomszédnak és kollégának is (mindennek) elfogadná;1. 
szomszédnak, kollégának elfogadná;2. 
csak kollégának fogadná el;3. 
egyiknek sem fogadná el.4. 

Ezek a válaszok egy sorrendi skálaként is értelmezhetők, melynek az „egyiknek sem fogadná el” a legalsó, 
míg a „mindháromnak elfogad” a legfelső foka. A válaszok 1-től 4-ig egyre lazább kapcsolatokat jelölnek. 

A vizsgált nyolc etnikai-származási és deviáns csoporttal szemben érzékelt társadalmi távolságok válasz-
adók szerinti megoszlását az 1. ábra mutatja. 

A nyolc csoport közül2 a deviánsok (a szkinhedek és kábítószeresek) megítélése a legrosszabb, és élesen 
elválik a többi csoportétól. A szkinhedeket a válaszadók háromnegyede semmilyen kapcsolati fokon sem fo-
gadná el, míg a drogosok megítélésénél ugyanez az arány már 84 százalék. 

1 Allport, Gordon W. (1957): Az előítélet. Gondolat, Budapest.
2 Az elemszámok (N) mindegyik csoportban különböznek az eltérő válaszadási arányok miatt, így kábítószeresek: N = 2556, 

szkinhedek: N = 2557, határon túli magyarok: N = 2593, zsidók: N = 2514, cigányok: N = 2537, afrikaiak: N = 2508, arabok: N = 
2507, kínaiak: N = 2479.
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A korábbi kutatási eredményekhez hasonlóan a határon túli magyarokkal kapcsolatban érzékelt társa-
dalmi távolság érzete a legkisebb, a velük szemben érzett társadalmi távolság minimális, őket 10 emberből 
8 mindennek elfogadná. Mivel e három csoport megítélése ennyire eltér a többitől, a további elemzésekből 
ezeket kihagyjuk. 

A vizsgált öt etnikai-származási csoporttal szemben érzékelt társadalmi távolságok válaszadók szerinti 
megoszlását a 2. ábra mutatja. 

A cigányok megítélése a legrosszabb, a megkérdezettek majdnem fele sem szomszédnak, sem kollégának, 
sem családtagnak nem fogadna el egy cigány származású személyt, őket követik az arabok, akiket a megkér-
dezettek 43 százaléka nem fogadna el semmilyen szinten, majd a kínaiak 33 százalékkal. Az öt kérdezett cso-
port közül a zsidók megítélése a legjobb, őket 10 emberből 4 mindhárom kategóriában elfogadná. 
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A személyes ismerős léte és hatása 

A megkérdezettek majdnem 90 százaléka rendelkezik cigány ismerőssel (86%), míg a legkevesebben, 10 em-
berből mindössze egy ismer afrikai személyt (3. ábra). 

A külföldi ismerősök száma erős együttjárást mutat bizonyos szociodemográfiai változókkal, melyek közül 
a legfontosabb az iskolai végzettség, a kor, valamint a lakótelepülés mérete.

Az iskolai végzettség hatása igen erőteljes. Minél képzettebb a válaszadó, annál valószínűbb, hogy isme-
rősei körében találunk külföldit (4. ábra). Míg a felsőfokú végzettségűek közül minden tizediknek van arab, 
afrikai és kínai ismerőse, addig a maximum 8 általános iskolai osztályt befejezettek közül csak minden századik 
ismer mind a három csoportból valakit. 

A fiatalok átlagosan magasabb végzettségűek, mint az idősebb korosztály, a két változó erősen összefügg, 
és ez a válaszokban is megmutatkozik. Míg azok között, akiknek egy külföldi ismerősük sincs, az átlagéletkor 
50 év, a 3-féle ismerősről beszámolók között ugyanez 10 évvel kevesebb. 

A lakótelepülés mérete is mutat együttjárást a külföldi ismerős létével. Míg a községekben lakók pusztán 
egynegyede rendelkezik külföldi ismerőssel, addig a fővárosiak több mint fele ismer minimum egyféle külföl-
dit a kérdezett csoportokba tartozók közül. 
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Előítéletesség etnikai-származási csoportokkal szemben
Megvizsgáltuk, hogy az előítéletes magatartás egy-egy kitüntetett csoportra irányul, vagy általában az összes 
kérdezett csoportra. Ehhez a társadalmi távolságot és a gyerek külföldi barátjához való hozzáállást hívtuk 
segítségül. 

Személyes ismerős hatása annak megítélésére, hogy mely csoporttal barátkozhat a gyerek
Azt, hogy a gyerek barátkozhasson egy afrikai, arab vagy kínai gyermekek közül minimum eggyel, az emberek 
körülbelül fele támogatta. A két szélső pólust ebben a kérdésben is a zsidók és cigányok jelentették, a zsidók-
nál a támogatók aránya 54, a cigányoknál 33 százalék volt (5. ábra). 
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5. ábra: Az adott etnikai-társadalmi csoportba tartozó gyerekkel való barátkozás támogatása (%) 

A zsidók, az afrikaiak és az arabok esetében kimutatható, hogy az adott származású ismerős léte jelentősen 
megnöveli a gyerek ugyanolyan származású gyerekkel való barátkozásának támogatottságát. Azok körében, 
akiknek van zsidó ismerősük, 25 százalékponttal nagyobb azok aránya, akik jó néven vennék, ha gyerekük zsi-
dó gyerekkel barátkozna azokhoz képest, akiknek nincs ilyen ismerősük. Ugyanez a növekmény az araboknál 
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21, a kínaiaknál 20, míg az afrikaiaknál majdnem 30 százalékpont. Az adott származású ismerős léte minden 
csoportban megnövelte annak a valószínűségét, hogy a gyerek az adott származásúval barátkozzon.3

Az érvényes választ adók 84 százaléka a két szélső csoportba tartozik: 39 százalékuk mindenkivel enged-
né a barátkozást, míg 45 százalékuk a felsorolt származásúak közül egyikkel sem (6. ábra). Mivel kutatásunk 
fókuszában a két szélső csoport között mutatkozó eltérések állnak, így a továbbiakban a jelenséget egy kétér-
tékű változóval vizsgáljuk, melynek két szélső értéke a „mindenkivel engedné” és a „senkivel nem engedné”  
a barátkozást. 
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6. ábra: Hányféle csoportba tartozó gyerekkel engedné barátkozni saját gyerekét? 

A gyerek barátaira vonatkozó változók igen erős együttjárást mutatnak az arab, kínai és afrikai gyerekekre 
vonatkozóan, a páronkénti korrelációk 0,75 és 0,8 között mozognak (1. táblázat). Ez azt jelenti, hogy aki nem 
szeretné, hogy gyereke például egy kínai gyerekkel barátkozzon, az nagy valószínűséggel a többi nemzetiségű-
vel kapcsolatban is ugyanígy vélekedik. Ennek alapján nem állítható, hogy egy konkrét csoporttal szemben va-
gyunk előítéletesek, hanem „általánosságban”, tehát a gyerek barátaira vonatkozóan nincsen külön előítélet 
bizonyos csoportokra vonatkozóan, hanem általánosságban mindenféle „idegennel” szemben. Azok körében, 
akik támogatják az arab gyerekkel való barátkozást, több mint 90 százalék azok aránya, akik az afrikaiakkal 
való barátkozást is támogatják, míg az arab gyerekkel való barátkozást ellenzők körében csak 11 százalék azok 

3 A részletekért lásd az F1. függeléket.
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aránya, akik az afrikai gyerekkel való barátkozást pártolják. Hozzávetőlegesen ezek az arányok a kínai-afrikai 
és a kínai-arab viszonylatokban is. Ami a gyerek barátainak megválogatása esetén azt jelenti, hogy két nagy 
csoport alakítható ki: az egyik, amelyik a fentiek közül egyikkel sem engedi barátkozni a gyerekét, és a másik, 
amelyik mindhárommal engedi.

1. táblázat: A gyerekbarátkozások támogatásának összefüggése a különböző etnikai-származási  
csoportok között (Kendall-féle tau b)

Nemzetiségi-származási csoport Arab Cigány Kínai Afrikai Zsidó

Arab 1 0,623 0,75 0,809 0,627

Cigány 1 0,596 0,591 0,466

Kínai 1 0,794 0,669

Afrikai 1 0,681

Zsidó 1

A társadalmi távolsággal összevetve a gyerek barátkozását szintén az tapasztalható, hogy aki „közelebb en-
gedne” magához egy bizonyos származású bevándorlót, az nagyobb valószínűséggel engedné a gyerekének az 
adott csoporttal való barátkozást. Azok, akik egy arabot szomszédnak, kollégának és családtagnak is elfogad-
nának, majdnem 90 százaléka támogatja a gyerekének arab gyerekkel való barátkozását, míg akik semmilyen 
kapcsolatot sem fogadnának el, azok körében csak 17 százalék az arab barátot elfogadók aránya. Ugyanezek 
az arányok tapasztalhatók az afrikai, kínai, zsidó és cigány gyerekkel való barátkozás vizsgálatakor.4 

A társadalmi távolság és az ismerős létének összefüggései

Akiknek van arab ismerősük, azok egyharmada családtagnak, kollégának és szomszédnak is elfogadna egy 
arab személyt, míg akiknek nincsen, közöttük csak 15 százalék az elfogadók aránya (7. ábra). A kínai ismerősről 
beszámolók körében is 12 százalékponttal nagyobb azok aránya, akik elfogadnának egy kínait akár családtag-
ként (8. ábra). Az afrikai ismerős léte még ennél is többel, 22 százalékponttal növeli az elfogadást, míg a zsidók 
ismerős 26 százalékponttal. Az arabok esetén megvizsgálható, hogy van-e összefüggés az arab ismerős léte és 
aközt, hogy valaki potenciális veszélyforrást lát az arab országokban: a megkérdezettek negyede gondolta az 
arab országokat veszélyesnek, függetlenül az ismerős lététől. 

Úgy tűnik, hogy mind a társadalmi távolságra, mind a gyerek barátainak megválasztására hatással van az 
adott származású ismerős léte, mégpedig pozitív hatással, és ez minden vizsgált csoportban előmozdíthatja a 
kapcsolatokat (afrikai: 9. ábra, zsidó: 10. ábra, cigány: 11. ábra). 

4 A részletekért lásd az F1. függeléket.
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7. ábra: Arabokkal kapcsolatban érzékelt társadalmi távolságok arab ismerős lététől függően (%) (N = 2506)
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8. ábra: Kínaiakkal kapcsolatban érzékelt társadalmi távolságok kínai ismerős lététől függően (%) (N = 2474)
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9. ábra: Afrikaiakkal kapcsolatban érzékelt társadalmi távolságok afrikai ismerős lététől függően (%) (N = 2506)
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10. ábra: Zsidókkal kapcsolatban érzékelt társadalmi távolságok zsidó ismerős lététől függően (%) (N = 2526)
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11. ábra: Cigányokkal kapcsolatban érzékelt társadalmi távolságok cigány ismerős lététől függően (%)  
(N = 2536)

A társadalmi távolság változói igen erős együttjárást mutatnak az afrikai-kínai-arab relációkban, ami azt 
jelenti, hogy aki elfogad egy kínait, az nagy valószínűséggel ugyanígy jár el egy arabbal vagy afrikaival szem-
ben is (2. táblázat). A zsidók és a cigányok megítélése kivételt képez ez alól, esetükben jóval gyengébb az 
együttjárás ezen két csoport és a többi külföldi csoportok megítélése között. 

2. táblázat: A társadalmi távolságok együttjárásai a vizsgált származási csoportok között (Kendall-féle tau c)

Nemzetiségi-származási csoport Kínai Afrikai Arab Cigány Zsidó

Kínai 1 0,748 0,704 0,494 0,611

Afrikai 1 0,79 0,53 0,6

Arab 1 0,567 0,575

Cigány 1 0,431

Zsidó 1
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A társadalmi távolságot befolyásoló főbb változók

Ezek után a főbb szociodemográfiai változók szerint vizsgáljuk azt, hogy mi határozza meg a társadalmi tá-
volságot. Az életkor tekintetében minden csoportnál szignifikáns különbségek mutatkoznak (12–16. ábra). 
Az arab, kínai és afrikai csoportok esetében az átlagéletkor 10 évvel magasabb abban a kategóriában, ahol 
„egyiknek sem fogadná el” (50 év), mint ahol „mindennek” (családtagnak, kollégának és szomszédnak is) szí-
vesen látná (40 év). A zsidók esetében 4, a cigányoknál pedig 7 év a különbség, szintén a fiatalok a nyitottab-
bak ezen csoportok felé. Minden csoportnál kimutatható az életkor fordított arányossága az elfogadással. 

Ön minek fogadna el egy zsidó embert?

ko
r

mindennek 
elfogadná

szomszédnak
és kollégának

csak kollégának
fogadná el

egyiknek sem
fogadná el

98

78

58

38

18

12. ábra: Az életkor összefüggése a zsidóktól érzékelt társadalmi távolsággal (medián, alsó és felső kvartilis)
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Ön minek fogadna el egy arab embert?

ko
r

mindennek 
elfogadná

szomszédnak
és kollégának

csak kollégának
fogadná el

egyiknek sem
fogadná el

98

78

58

38

18

13. ábra: Az életkor összefüggése az araboktól érzékelt társadalmi távolsággal (medián, alsó és felső kvartilis)

Ön minek fogadna el egy kínai embert?

ko
r

mindennek 
elfogadná

szomszédnak
és kollégának

csak kollégának
fogadná el

egyiknek sem
fogadná el

98

78

58

38

18

14. ábra: Az életkor összefüggése a kínaiaktól érzékelt társadalmi távolsággal (medián, alsó és felső kvartilis)
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Ön minek fogadna el egy afrikai embert?

ko
r

mindennek 
elfogadná

szomszédnak
és kollégának

csak kollégának
fogadná el

egyiknek sem
fogadná el

98

78

58

38

18

15. ábra: Az életkor összefüggése az afrikaiaktól érzékelt társadalmi távolsággal  
(medián, alsó és felső kvartilis)

Ön minek fogadna el egy cigány embert?

ko
r

mindennek 
elfogadná

szomszédnak
és kollégának

csak kollégának
fogadná el

egyiknek sem
fogadná el

98

78

58

38

18

16. ábra: Az életkor összefüggése a cigányokkal kapcsolatban érzékelt társadalmi távolsággal  
(medián, alsó és felső kvartilis)
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A megkérdezettek neme5 egyik kategóriában sem befolyásolta a választ, az iskolai végzettség viszont 
annál inkább a zsidó, afrikai, arab és kínai kategóriákban. Azok között, akik a fenti csoportokba tartozó 
személyekkel a legszorosabb kapcsolatot is kialakítanák, erősen felülreprezentáltak a felsőfokú iskolai vég-
zettségűek, míg a legellenségesebb kategóriában a legfeljebb 8 általánost végzettek. Kivételt a cigányok ké-
peztek: érdekes módon a felsőfokú és általános iskolát végzettek hasonló attitűdöket mutatnak a cigányokat 
illetően. Mindkét csoport közel fele (45 és 46%-a) elutasítana bármilyen kapcsolatot egy cigány személlyel. 
Az egyetlen csoport, amelyik kirívóan ellenséges a cigányokkal, a szakmunkásképzőt végzettek: 53 száza-
lékuk nem szeretne semmilyen kapcsolatba lépni egy cigány személlyel. A település típusa is hatással van 
véleményükre, de nem minden csoportban hat ugyanolyan erősen. 

Afrikaiakat, kínaiakat és arabokat a megyeszékhelyen és a fővárosban élők inkább elfogadják, míg a falvak-
ban élők kevésbé engednének közel magukhoz ilyen származású személyeket. Érdekes módon a megyeszék-
helyeken lakók a fővárosiaktól megengedőbbnek tűnnek az afrikaiakkal kapcsolatban. Míg a budapestiek 22 
százaléka fogadna el egy afrikait akár családtagnak is, addig a megyeszékhelyeken élők körében ez az arány 
már 6 százalékponttal magasabb. Az arabokkal és kínaiakkal kapcsolatban nem mutatható ki ez a különbség. 

A cigányok elfogadottságára nincs jelentős hatása a település mérete. Ettől függetlenül a megkérdezettek 
fele semmilyen kapcsolatba nem kíván lépni velük. 

A regionális különbségek tekintetében elmondható, hogy Budapesten és a Közép-Dunántúlon átlagon fe-
lüli a legtoleránsabb válaszadók aránya minden csoport tekintetében. A legkevésbé toleráns csoportban át-
lagon felüli az észak-alföldiek aránya minden kategóriában.

A gyerek külföldi barátoktól való eltiltásának többváltozós modellje

Végül egy többváltozós modellel vizsgáljuk, melyek a legfontosabb magyarázói változói annak, hogy valaki 
nem támogatja a gyereke eltérő etnikai-származási csoportokkal való barátkozását (3. táblázat). Ilyen vál-
tozók lehetnek például: az életkor, az iskolai végzettség vagy a település típusa. Egy többváltozós logisztikus 
regressziós modellből világossá válik, mely változók vannak önálló hatással a gyerek bizonyos csoportoktól 
való eltiltására. A magyarázó változók között szerepel a válaszadó kora, iskolai végzettsége, családi állapota, 
nemzetisége, a település típusa, a külföldi ismerős léte, valamint a válaszadó neme.

A modellbe bevont változók összesen 20 százalékban (Nagelkerke R2) magyarázzák azt, hogy a gyereket 
milyen származásúakkal engedjük barátkozni. 

A kutatási kérdés szempontjából relevánsnak vélt változók közül az életkor, az iskolai végzettség, a nem-
zetiség, a település nagysága, a régió és az ismerős léte mutatkozott szignifikánsnak, ezek kék betűsek a 3. 
táblázatban:

5 Az adatokat lásd az F2. függelékben.
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A legfiatalabb korcsoporthoz, a 30 év alattiakhoz viszonyítva minden korosztály kevésbé támogatja a kül-
földi kisgyerekkel való barátkozást. A 30–39 évesek körében 70 százalék, míg 60 év felettiek körében keve-
sebb mint feleakkora az esélye annak, hogy a gyereket engedjék egy külföldivel barátkozni a legfiatalabbak-
hoz viszonyítva. A legalacsonyabb az esély az 50–59 évesek között, náluk a legfiatalabb korosztály pusztán 40 
százaléka. 

Az iskolai végzettség hatása is jelentős, ám csak a felsőfoké szignifikáns. A felsőfokú végzettségűek több  ●
mint kétszer olyan nagy valószínűséggel engedik a gyerekeket külföldivel barátkozni, mint az általános 
iskolát végzettek. 
A családi állapot nem befolyásolja a változó értékét.  ●
A kérdezett nemzetiségi-etnikai hovatartozása is szignifikáns hatású. Egy roma háromszor, míg egy más  ●
nemzetiségű két és félszer nagyobb valószínűséggel támogatja a gyerekek barátkozását, mint egy ma-
gyar. 
A település méretét tekintve egy községben élő kisebb valószínűséggel támogató e téren, mint egy  ●
megyeszékhelyen élő. 
Budapesthez viszonyítva a dunántúliak megengedőbbek.  ●
A külföldi ismerős léte nagyban megnöveli a támogatás esélyét. Minél többféle ismerősünk van, annál  ●
inkább megengedőbbek vagyunk. Ha egy- vagy kétféle ismerősünk van a vizsgált csoportokba tartozók 
közül, akkor kétszer akkora eséllyel engedjük gyermekünket külföldivel barátkozni, ám ha háromféle, az 
majdnem ötszörösére növeli az arányt egy olyanhoz képest, akinek egyféle ismerőse sincs. 

3. táblázat: A gyermek barátkozására vonatkozó preferenciák okainak modellje: mi befolyásolja,  
hogy a kérdezett engedélyezi-e egy külföldi gyerekkel való barátkozást?  
(logisztikus regresszió, zárójelben a referenciakategóriák)

Változó Wald-statisztika Szignifikancia
Esélyhányados 

[Exp (B)]

Nem (férfi) 3,726 0,054 1,211

Korcsoport( 18–29 éves) 31,738 0,000  

30–39 éves 5,541 0,019 0,679

40–49 éves 8,487 0,004 0,590

50–59 éves 27,067 0,000 0,396

60–69 éves 17,540 0,000 0,438

70 éven felüli 13,220 0,000 0,438

folytatódik
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Változó Wald-statisztika Szignifikancia
Esélyhányados 

[Exp (B)]

Iskolai végzettség (max. 8 általános) 34,062 0,000  

Szakmunkásképző 2,301 0,129 0,819

Érettségi 0,746 0,388 1,126

Felsőfokú 180,569 0,000 2,155

Családi állapot (egyedülálló) 80,408 0,038  

Házas, élettárssal él 10,138 0,286 1,163

Elvált, külön él 0,985 0,321 1,203

Özvegy 20,120 0,145 0,721

Nemzetiség (magyar) 310,336 0,000  

Roma (és magyar) 230,572 0,000 3,084

Más nemzetiségű (és magyar) 90,021 0,003 2,430

Település típusa (megyeszékhely) 120,696 0,005  

Város 0,010 0,920 1,015

Község 60,592 0,010 0,688

Budapest 0,238 0,626 0,900

Régió (Budapest) 25,606 0,000  

Dél-Alföld 6,059 0,014 1,645

Dél-Dunántúl 12,259 0,000 2,194

Észak-Alföld 1,874 0,171 1,306

Észak-Magyarország 3,468 0,063 1,468

Közép-Dunántúl 16,904 0,000 2,345

Közép-Magyarország 8,930 0,003 1,877

Hányféle ismerőse van (0) 76,982 0,000  

1 39,775 0,000 2,084

2 26,281 0,000 2,362

3 35,741 0,000 4,541
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összegzés 

Tanulmányunk fő célja Allport kontaktuselméletének tesztelése volt, mely szerint egy bizonyos kisebbségi 
csoportba tartozó ismerős léte hatással van az egyén csoporttal kapcsolatos előítéleteire. Ezt a hipotézist 
teszteltük hat etnikai-származási (határon túli magyar, zsidó, cigány, afrikai, arab és kínai) és két deviáns 
(szkinhed, kábítószeres) csoporton.  

Az előítéletességet két kérdés segítségével vizsgáltuk. Az egyik, hogy engedjük-e gyermekünket egy látha-
tóan más származási-etnikai csoportba tartozó gyermekkel barátkozni, a második pedig, hogy milyen szoros 
kapcsolatba szeretnénk kerülni ugyanezen öt csoportba tartozó kisebbség tagjaival (társadalmi távolság).  

Mind a társadalmi távolságra, mind a gyerek barátainak megválasztására hatással van az adott származású 
ismerős léte, mégpedig pozitív hatással, és ez minden vizsgált csoportban előmozdíthatja a kapcsolatokat, 
tehát a kontaktuselmélet beigazolódni látszott ezen a mintán.

A többváltozós elemzések alapján sikerült kimutatnunk, hogy az előítéletességre az „idegen” ismerős lé-
tén felül szignifikáns hatást gyakorol az életkor és az iskolai végzettség. Minél fiatalabb és magasabb iskolai 
végzettségű valaki, annál kevésbé előítéletes, a felsőfokú végzettség pedig kiemelkedő „előítéletesség-men-
tesítő” hatású. 
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Függelékek

F1. függelék: A gyerekbarátkozások 

A gyerekbarátkozások támogatása vagy ellenzése az adott csoportbeli ismerős lététől függően (fő és %) 

Van zsidó ismerőse?
Saját gyerekének zsidó gyerekkel való barátkozását

Összesen
támogatja ellenzi

Van
fő 764 265 1029

% 74 26 100

Nincs
fő 832 824 1656

% 50 50 100

Összesen
fő 1596 1089 2685

% 59 41 100

Van arab ismerőse?
Saját gyerekének arab gyerekkel való barátkozását

Összesen
támogatja ellenzi

Van
fő 325 205 530

% 61 39 100

Nincs
fő 881 1292 2173

% 41 59 100

Összesen
fő 1206 1497 2703

% 45 55 100

Van cigány ismerőse?
Saját gyerekének cigány gyerekkel való barátkozását

Összesen
támogatja ellenzi

Van
fő 941 1430 2371

% 40 60 100

Nincs
fő 76 304 380

% 20 80 100

Összesen
fő 1017 1734 2751

% 37 63 100
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Van afrikai ismerőse?
Saját gyerekének afrikai gyerekkel való barátkozását

Összesen
támogatja ellenzi

Van
fő 205 78 283

% 72 28 100

Nincs
fő 1080 1352 2432

% 44 56 100

Összesen
fő 1285 1430 2715

% 47 53 100

Van kínai ismerőse?
Saját gyerekének kínai gyerekkel való barátkozását

Összesen
támogatja ellenzi

Van
fő 507 281 788

% 64 36 100

Nincs
fő 848 1074 1922

% 44 56 100

Összesen
fő 1355 1355 2710

% 50 50 100
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F2. függelék: Társadalmi távolság 

A válaszadók megoszlása az 5 csoporttal szemben érzékelt társadalmi távolság szerint,  
szociodemográfiai jellemzőiktől függően (%)

Ön minek fogadná el az alábbi csoportokba 
tartozó személyeket?  

Nem Iskolai végzettség

Férfi Nő Össz.
Max. 8 

ált.
Szak-

munk.
Éretts.

Felső-
fok

Össz.

A
fr

ik
ai

Szomszédnak, kollégának és családtagnak is 21 22 22 19 16 25 30 21

Szomszédnak és kollégának 32 32 32 28 29 37 36 32

Csak kollégának 10 8 9 9 10 7 11 9

Egyiknek sem 38 38 38 44 46 31 23 38

Összesen 100 100 100 100 100 100 100 100

A
ra

b

Szomszédnak, kollégának és családtagnak is 18 19 19 17 14 22 25 19

Szomszédnak és kollégának 27 29 28 24 25 32 33 28

Csak kollégának 11 10 10 10 11 9 12 11

Egyiknek sem 44 42 43 48 50 36 30 43

Összesen 100 100 100 100 100 100 100 100

Kí
na

i

Szomszédnak, kollégának és családtagnak is. 24 24 24 20 18 30 34 24

Szomszédnak és kollégának 33 36 35 31 33 39 37 35

Csak kollégának 9 7 8 8 9 6 9 8

Egyiknek sem 34 33 33 41 41 25 20 33

Összesen 100 100 100 100 100 100 100 100

Zs
id

ó

Szomszédnak, kollégának és családtagnak is 37 41 39 33 31 45 54 39

Szomszédnak és kollégának 26 24 25 23 26 25 28 25

Csak kollégának 6 5 5 6 5 5 3 5

Egyiknek sem 32 30 31 38 37 25 15 31

Összesen 100 100 100 100 100 100 100 100

Ci
gá

ny

Szomszédnak, kollégának és családtagnak is 19 19 19 27 15 16 18 19

Szomszédnak és kollégának 20 17 18 17 18 19 19 18

Csak kollégának 13 15 14 10 13 16 17 14

Egyiknek sem 49 49 49 46 53 49 45 49

Összesen 100 100 100 100 100 100 100 100

folytatódik
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Ön minek fogadná el az alábbi csoportokba 
tartozó személyeket?  

A település típusa

Megye-
székhely 

Város Község Budapest Össz.
A

fr
ik

ai

Szomszédnak, kollégának és családtagnak is 28 21 17 22 22

Szomszédnak és kollégának 32 30 32 34 32

Csak kollégának 7 9 11 8 9

Egyiknek sem 32 40 40 36 38

Összesen 100 100 100 100 100

A
ra

b

Szomszédnak, kollégának és családtagnak is 23 20 14 21 19

Szomszédnak és kollégának 31 28 28 25 28

Csak kollégának 8 9 13 10 10

Egyiknek sem 37 43 45 44 43

Összesen 100 100 100 100 100

Kí
na

i

Szomszédnak, kollégának és családtagnak is. 29 24 20 28 24

Szomszédnak és kollégának 36 33 34 38 35

Csak kollégának 4 8 9 9 8

Egyiknek sem 30 35 37 26 33

Összesen 100 100 100 100 100

Zs
id

ó

Szomszédnak, kollégának és családtagnak is 44 32 34 55 39

Szomszédnak és kollégának 24 27 26 21 25

Csak kollégának 4 6 5 4 5

Egyiknek sem 27 35 35 20 31

Összesen 100 100 100 100 100

Ci
gá

ny

Szomszédnak, kollégának és családtagnak is 18 21 18 18 19

Szomszédnak és kollégának 18 19 21 13 18

Csak kollégának 14 12 15 14 14

Egyiknek sem 50 48 46 55 49

Összesen 100 100 100 100 100

folytatódik
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Ön minek fogadná el az alábbi csoportokba 
tartozó személyeket?

Régió

Dél-Alföld
Dél-

Dunántúl
Észak-
Alföld

Észak-Mo.
Közép-

Dunántúl
Közép-

Mo.
Nyugat-

Dunántúl
Össz.

A
fr

ik
ai

Szomszédnak, kollégának és családtagnak is 20 22 21 19 27 22 20 22

Szomszédnak és kollégának 33 46 24 31 26 39 22 32

Csak kollégának 10 7 8 11 10 12 6 9

Egyiknek sem 37 24 48 39 36 28 52 38

Összesen 100 100 100 100 100 100 100 100

A
ra

b

Szomszédnak, kollégának és családtagnak is 17 18 18 17 24 17 17 19

Szomszédnak és kollégának 30 41 23 27 23 38 20 28

Csak kollégának 11 13 8 14 9 13 7 10

Egyiknek sem 42 28 51 42 44 31 57 43

Összesen 100 100 100 100 100 100 100 100

Kí
na

i

Szomszédnak, kollégának és családtagnak is. 21 23 24 23 30 23 21 24

Szomszédnak és kollégának 34 49 29 37 27 40 24 35

Csak kollégának 10 5 7 7 6 10 8 8

Egyiknek sem 35 23 40 32 37 27 47 33

Összesen 100 100 100 100 100 100 100 100

Zs
id

ó

Szomszédnak, kollégának és családtagnak is 29 46 36 38 44 34 27 39

Szomszédnak és kollégának 30 31 20 22 26 33 22 25

Csak kollégának 7 4 4 8 3 8 4 5

Egyiknek sem 34 20 40 32 28 26 48 31

Összesen 100 100 100 100 100 100 100 100

Ci
gá

ny

Szomszédnak, kollégának és családtagnak is 16 20 22 20 21 16 18 19

Szomszédnak és kollégának 21 31 15 14 18 24 15 18

Csak kollégának 11 17 11 20 10 19 8 14

Egyiknek sem 51 32 52 46 51 40 59 49

Összesen 100 100 100 100 100 100 100 100

folytatódik
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Ön minek fogadná el az alábbi csoportokba 
tartozó személyeket?  

Ismer ilyen nemzetiségűt?

Igen Nem Össz.

A
fr

ik
ai

Szomszédnak, kollégának és családtagnak is 42 19 22

Szomszédnak és kollégának 33 32 32

Csak kollégának 8 9 9

Egyiknek sem 17 40 38

Összesen 100 100 100
A

ra
b

Szomszédnak, kollégának és családtagnak is 32 15 19

Szomszédnak és kollégának 28 28 28

Csak kollégának 9 11 10

Egyiknek sem 30 46 43

Összesen 100 100 100

Kí
na

i

Szomszédnak, kollégának és családtagnak is. 33 21 24

Szomszédnak és kollégának 38 33 35

Csak kollégának 8 8 8

Egyiknek sem 21 38 33

Összesen 100 100 100

Zs
id

ó

Szomszédnak, kollégának és családtagnak is 55 29 39

Szomszédnak és kollégának 25 25 25
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bevezetés

A 2011-es „Migráns esélyek és tapasztalatok” című EIA-kutatás során a válaszadók bevándorlókkal kapcso-
latos attitűdjeit két fiktív munkáltatói és lakáskiadási kérdéssel mértük a magyar felnőtt népesség – nem, 
kor, iskolai végzettség és településtípus szerint – reprezentatív mintáján. A kutatás során a válaszadóknak  
a megmutatott képeken szereplő személyeket kellett sorba rendezniük aszerint, hogy kit vennének fel leg-
szívesebben a helyi önkormányzathoz karbantartónak, takarítónőnek, ügyintézőnek, illetve kinek adnák ki 
lakásukat. Az adatfelvétel 2011 első felének három egymást követő hónapjában (április, május, június) a kö-
vetkező módon zajlott: 

az első hónapban (2011 áprilisában) külön-külön kellett rangsorolniuk a képeken szereplő arab, afrikai,  ●
kínai és határon túli magyar származású nőket és férfiakat aszerint hogy ki alkalmaznának legszíveseb-
ben takarítónőnek, illetve karbantartónak a helyi önkormányzathoz; 
a második hónapban (2011 májusában) arra kértük a válaszadókat, hogy lakáskiadóként döntsenek ar- ●
ról, hogy a képeken szereplő összesen nyolc személy (négy nő és négy férfi) közül kinek adnák ki legszí-
vesebben lakásukat;
a harmadik hónapban (2011 júniusában) az ügyintézői helyzetben a nők és a férfiak vegyesen szerepel- ●
tek, ezáltal megteremtve annak lehetőségét, hogy az egyes migráns csoportokkal kapcsolatos preferen-
ciákkal együtt a nemekkel kapcsolatos preferenciákat is mérni tudjuk. A képek alatt mintegy „mini-ön-
életrajzként” megadtuk a fiktív jelentkezők nevét, származási országát és legfontosabb munkaerő-piaci 
tulajdonságait, az eredmények korrekt összehasonlíthatóságának kedvéért egységesen. 

Ebben a tanulmányban arra keressük a választ, hogy hogyan befolyásolja a  kutatás három hullámában 
alkalmazott kísérleti elrendezés a képválasztási preferenciákat, illetve hogy mely szociodemográfiai tényezők 
határozzák meg azt, hogy valaki egy határon túli magyart vagy egy láthatóan más külföldit részesítene előny-
ben egy fiktív munkáltatói, illetve lakáskiadói helyzetben. 

Röviden az alkalmazott módszerről

A kérdőívbe ágyazott diszkriminációs szituáció módszerét két ízben alkalmaztuk diszkriminációkutatás soroza-
tunkban. Először 2006-ban önkormányzati vezetők és a magyar lakosság romákkal kapcsolatos diszkriminatív 
viselkedését teszteltük roma és nem roma fényképek segítségével, majd 2011-ben (jelen tanulmány alapjául 
szolgáló adatfelvétel során) a migránsokkal kapcsolatos diszkriminatív hajlandóságot teszteltük szintén a ma-
gyar lakosság körében.

A kérdőívbe ágyazott diszkriminációs szituáció tesztelési technikája egy innovatív eleme a kérdőíves diszk-
riminációkutatásnak, melynek használatával közelebb kerülhetünk a diszkriminatív viselkedési potenciál mér-
tékének meghatározásához, mint a hagyományos attitűd típusú kérdésekkel.
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A módszer lényege, hogy a kutatás során egy valós helyzetet kell elképzelniük a válaszadóknak, melyben ők 
mint döntéshozók vesznek részt. Arra kérjük őket, hogy képzeljék el: ők mint munkáltatók döntenek a leendő 
munkatársak felvételéről, vagy lakástulajdonosként nekik kell választani a lakásbérlők közül a kezükbe adott 
fényképek és a jelentkezők rövid jellemzése alapján.

A módszer alapja tulajdonképpen egy kontrollált kísérlet: a válaszadóknak a megmutatott képeken sze-
replő személyek közül kell választaniuk, hogy melyiket vennék fel a helyi önkormányzathoz karbantartónak, 
takarítónőnek, ügyintézőnek, illetve kinek adnák ki lakásukat. Ezek után megkérdezzük, hogy kit vennének fel 
másod-, harmad- és így tovább nyolcadsorban.

A módszer előnye a hagyományos előítélet-kutatásokkal szemben egyrészt az, hogy mivel ebben az eset-
ben nem közvetlenül kérdezünk rá az illető attitűdjeire (mint például a jelen kutatásunkban is szereplő klasszi-
kus Bogardus-skála alkalmazásával), ezért nemcsak a manifeszt, hanem a latens előítéletek is felszínre kerül-
hetnek. Másrészt mivel itt egy többé-kevésbé hétköznapi szituációt kell elképzelni, feltehetően könnyebben 
és szívesebben válaszolnak a megkérdezettek, mint ha például Magyarország bevándorlási politikájával kap-
csolatos véleményüket tudakoljuk.1 

A módszer korlátját a kérdőíves kutatás szabta keretek adják. Óvatosan kell értelmeznünk az adatokat, 
hiszen amit mérünk, az nem más, mint kérdőívvel kideríthető, feltételezett (vagy szándékolt) jövőbeli viselke-
dés, ami nagyban torzíthatja a valós diszkriminációs viselkedés hajlandóságát: alulbecsülheti, mert a válaszo-
lók igyekeznek elrejteni a diszkriminatív viselkedési hajlandóságukat, de felül is becsülheti, mert egy kiélezett 
döntési helyzetről van szó, amilyennel a valóságban ritkán szembesülünk.

Fontos hangsúlyozni, hogy ezzel a választásos módszerrel nem mérhető közvetlenül a diszkrimináció mér-
téke. Annak alapján, hogy valaki egy elképzelt munkáltatói helyzetben egy határon túli magyart választ első 
helyen, nem jelenthetjük ki, hogy ő a valóságban is diszkriminálná a többi képen szereplő migráns csoportot, 
mindössze annyit mondhatunk: valószínűleg előnyben részesítené a határon túli magyar jelentkezőt, és hát-
rébb sorolná a láthatóan más külföldi csoportokba tartozókat. 

A kutatási elrendezés és hipotézisek

A kutatás keretei
A 2011-es kutatás során a diszkriminatív szituáció tesztelési módszerét három egymást követő hónapban 
(április, május, június) alkalmaztuk elképzelt munkáltatói és lakáskiadói szituációt imitálva. A kérdőívet a fel-
nőtt népességet – nemre, korra, iskolai végzettségre és lakóhelyre – reprezentáló 1000 fős lakossági mintán 
kérdeztük le. A színes portréképek különböző etikumhoz tartozó arcokat ábrázoltak, és a kérdezetteknek 

1 Itt is felmerül ugyan a relevancia problémája, de feltehetően több válaszadó számára életszerű ez a kérdés, mint más kisebbsé-
gekkel kapcsolatos szakpolitikai döntési helyzet.
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sorrendbe kellett tenniük a képeket aszerint, hogy kit választanának az adott pozícióra legszívesebben és 
legkevésbé szívesen. 

A képeket ún. kérdezői kártyákon helyeztük el, és az arcképek alatt a potenciális munkavállalók/lakás-
bérlők fiktív neve, származási országa és társadalmi integrációjának legfőbb mutatói szerepeltek. A kutatási 
elrendezés leírását és a képek elrendezését részletesen az F1. függelék tartalmazza.

A kísérleti elrendezés megvalósításával (azaz hogy a kísérleti szituáció szempontjából lényeges jellemzőket 
homogenizáltuk, és a „kísérleti ingerként” mutatott képek csak a kísérleti változókban tértek el egymástól2) 
arra voltunk kíváncsiak, hogy milyenek a Magyarországon élő különböző migráns csoportok esélyei egy mun-
kaerő-piaci, illetve egy lakáspiaci helyzetben. A kísérleti elrendezést három különböző módon árnyaltuk:

A lakossági megkérdezettek körét mindhárom hónapban három almintára osztva eltérő szintű integrációs 1. 
helyzetet jelenítettünk meg, ezzel lehetőséget teremtve az integrációs szint hatásának tesztelésére (lásd 
az F1. függelékben a konkrét elrendezést).
A lakáspiaci és a második munkáltatói helyzetben férfiak és nők együtt szerepeltek a kiválasztható jelöltek 2. 
között, ezzel lehetőséget teremtve a nemi és származási preferenciák együttes tesztelésére, azaz az inter-
akciós hatás vizsgálatára.
A második munkáltatói helyzetben a megkérdezettek felét banki, másik felét utazási irodai ügyintéző fel-3. 
vételéről kérdeztük. A munkakörök megkülönböztetésével az volt a célunk, hogy megvizsgáljuk, van-e 
eltérés az utazási irodába jelentkező ügyintéző, illetve a banki ügyintéző megítélésében abból adódóan 
hogy az előbbinél előnyös is lehet a kulturális másság, és a feltételezett idegen nyelvtudásnak is nagyobb 
jelentősége lehet. 

A kiindulópont
A kutatási elrendezés kialakításakor a kiindulópontunk az volt, hogy olyan migráns csoportokat jelenítsük 
meg a fényképeken, amelyek külső megjelenése jellegzetesen eltér egymástól, és így jól megkülönböztet-
hetők. Az arab, az afroamerikai, illetve a kínai származású (képeken megmutatott) személyek jelentették  
a „láthatóan más” külföldiek csoportjait, míg a  határon túli magyarok a Magyarországon élő magyarok szem-
pontjából, nyelvi és kulturális szempontból is „közeli” csoportot alkotnak. Kísérleti elrendezésünkben éppen 
ezért a láthatóan más külföldiek  képei alkották a három kísérleti csoportot, míg a határon túli magyar képek 
a kontrollcsoportot. Ebben a helyzetben nem beszélhetünk diszkriminációról, ha valaki nem választja első-
ként a látható külföldi csoport tagját, mivel itt nem valósul meg a kontrollált kísérleti elrendezés: a kontrollált 
kísérleti elrendezésben „előre küldjük” a kísérleti csoportot, majd jön a kontrolltesztelő, és az egyes „kime-
neteket” vizsgáljuk. Ebben az elrendezésben csak preferenciákról, sorrendiségről beszélhetünk, hiszen a kér-
dezettnek az egyszerre elébe tett 4, illetve 8 személy közül kellett kiválasztania az állás betöltésére szerinte 
legmegfelelőbb jelöltet.

2 A képekkel kapcsolatos előkészítő kutatás részletei a „Migráns esélyek és tapasztalatok Magyarországon” című kutatás előtanul-
mányában olvashatók (Simonovits és Szalai, 2011).
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Általában azt várjuk, hogy a magyar társadalom általában elfogadóbb, és sokkal kisebb társadalmi távol-
ságot érzékel a határon túli magyarokkal, mint a külföldiekkel (arab, kínai, román) és a romákkal (korábbi 
kutatások, pl. Dencső és Sik, 2007).

Feltételezésünk szerint a képzeletbeli szituációkban megnyilvánulhat a statisztikai és az ízlés alapú diszk-
rimináció közgazdasági szakirodalomból jól ismert jelensége is. Az előbbi lényege, hogy a munkáltató keresi 
a módját annak, hogy megismerje a munkavállaló hatékonyságát. Mivel erre nincs mód, közvetett jelzésekre 
alapozza döntését. Ilyen lehet az iskolai végzettség, a felvételi teszt, a személyes kapcsolatokban megteste-
sülő kezesség, de ilyen lehet a munkavállaló látható jellemzője is (faj, nem, kor), ami ugyan a hatékonyság 
előrejelzőjeként igen pontatlan (és szétválaszthatatlan a többitől), de könnyen alkalmazható (olcsó és gyors), 
ezért széles körben alkalmazza is a munkaadó (Arrow, 1973).

Az ízlésen alapuló diszkrimináció alapmodelljének (Becker, 1971) kiindulópontja, hogy a munkaerőpiac 
többségi résztvevői nem kívánnak a kisebbséghez tartozókkal együtt dolgozni előítéletes egyéni preferenci-
áik miatt. Fontos, hogy ebben a modellben – szemben a statisztikai diszkriminációval – a hátrányos megkü-
lönböztetésnek nincs racionális alapja, a diszkrimináció akkor is fellép, ha a kisebbségi és többségi dolgozók 
határtermelékenysége azonos. 

Ezeket az elméleteket elsősorban a munkaerőpiacon megnyilvánuló hátrányos megkülönböztetés tanul-
mányozására dolgozták ki a közgazdászok, de a lakáspiacra is jól alkalmazhatók. A lakás kiadójának célja, hogy 
olyan bérlőnek adja ki a lakását, aki általában megbízható és rendszeresen fizet. Mivel a jelentkezőket nem 
ismeri, ugyanúgy közvetett jelzésekre alapozza döntését, mint a munkáltató. 

A vizsgálni kívánt hipotézisek
A határon túli magyarok1.  előnyben részesítése a korábbi kutatási eredményekből kiindulva várható (pl. 
Dencső és Sik, 2007), feltehetően a kulturális közelség és emocionális tényezők miatt. Ráadásul a munka-
felvételi szituációban racionális döntés a határon túliak választása: feltételezhetően tökéletes a magyar 
nyelvtudásuk, és a munkavállalási papírok egyszerűbb intézhetők (a kettős állampolgárság bevezetése óta 
utóbbi valóban könnyített). 
Az integráció szintje2.  befolyásolhatja a választást. Hipotézisünk szerint a magas integrációs szint eseté-
ben kisebb mértékű a határon túli magyar jelölt előnyben részesítése. A jól integrált jelöltek esetében  
a láthatóan más külföldiek felvétele, illetve a lakás kiadása is kisebb kockázattal jár a munkaadó, illetve az 
ingatlantulajdonos számára. 
A munkakör is befolyásolhatja3.  a választást: egyrészt az alacsonyan kvalifikáltak munkavállalásában (1. hó-
nap: takarítónő, karbantartó) kevésbé van jelentősége a nyelvtudásnak, ezért kisebb mértékű lesz a hatá-
ron túli magyarok preferenciája; másrészt egy utazási irodában ügyintéző választásakor előnyös is lehet  
a kulturális másság, és a feltételezett idegennyelv-tudás, mint a banki ügyintézőnél, ezért az előbbinél 
kisebb mértékű lesz a határon túli magyar preferencia. 
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Az eredmények 

Határon túli magyarok és „láthatóan más” külföldiek esélyei a fiktív magyar munkaerőpiacon
Az 1. táblázatból jól látszik, hogy az integráció szintjétől függetlenül a válaszadók döntő többsége első helyre 
a határon túli magyar jelentkezőt sorolta: a takarítónői állásra jelentkező kárpátaljai magyar Sárát választotta 
a válaszadók nagyjából 80 százaléka, és a karbantartói állásra a vajdasági magyar Tamást a válaszadók több 
mint 83 százaléka. A képzeletbeli takarítónők esetében az iraki és a kenyai származású lányok egyformán 
szerepeltek (összességében 8–8%-uk volt befutó helyen), míg a férfiak esetében összességében az iráni férfi 
szerepelt a leggyengébben (mindössze 3% választotta első helyen). 

1. táblázat: Ön kit választana a helyi önkormányzathoz takarítónőnek, illetve karbantartónak? (N = 923)

A jelöltek
Az első helyen említettek aránya (%)

Takarító (nők) Karbantartó (férfiak)

Jól integrált: 10 éve él Magyarországon, középfokon beszél magyarul, magyar férj óvodás gyermek

Iraki: Fatima – iráni: Ali 7 4

Kenyai: Abena – nigériai: Adofo 10 5

Kínai: Yin/Chen 4 4

Kárpátaljai magyar: Sára – vajdasági magyar: Tamás 80 87

Gyengén integrált: 2 éve élnek Magyarországon, alapfokon beszélnek magyarul, egyedülállók, gyermekük nincs

Iraki: Fatima – iráni: Ali 9 3

Kenyai: Abena – nigériai: Adofo 7 6

Kínai: Yin/Chen 5 5

Kárpátaljai magyar: Sára – vajdasági magyar: Tamás 80 87

Közepesen integrált: 10 éve élnek Magyarországon, középfokon beszélnek magyarul, egyedülállók, gyermekük nincs

Iraki: Fatima – iráni: Ali 9 3

Kenyai: Abena – nigériai: Adofo 8 8

Kínai: Yin/Chen 5 7

Kárpátaljai magyar: Sára – vajdasági magyar: Tamás 79 83

Összesen

Iraki: Fatima – iráni: Ali 8 3

Kenyai: Abena –nigériai: Adofo 8 7

Kínai: Yin/Chen 5 5

Kárpátaljai magyar: Sára – vajdasági magyar: Tamás 79 86

* A tizedesjegyek kerekítése miatt az oszlopok összegei 1–2%-kal eltérhetnek a 100%-tól.
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Fontos megjegyezni, hogy az ilyen típusú döntési helyzetekben az objektív tényezők mellett fontos sze-
repe van a jelentkezők külsejével kapcsolatos ítéleteknek, tehát a kialakult rangsor nem feltétlenül tükrözi  
a különböző származási országokkal szembeni sorrendiséget, hanem a képeken szereplő arcokkal kapcsolatos 
szimpátiának is lehet több-kevesebb szerepe a döntésben. (Annak ellenére, hogy az előkutatás során lehető-
ségeinkhez mérten mindent megtettünk a képeken szereplő személyek szépségének és egyéb képjellemzői-
nek homogenizálására). 

Az 1. táblázat megfelelő sorait összehasonlítva: a képzeletbeli jelentkező integrációs szintje nem mutatott 
lényeges eltérést a jelentkezők megítélésben. Az integrációs szint hatására vonatkozó hipotézist tehát nem 
erősítették meg az adatok a képzettséget nem igénylő munkakörök esetében. 

A nemi és származási diszkrimináció együttes vizsgálatát tette lehetővé a 2011 júniusi (3. hónap) kérde-
zés, amikor a válaszadóknak az előzőekkel azonos arcképek alapján kellett egy utazási irodába vagy bankba  
a különböző származásúak közül ügyintézőt választani. A kutatási elrendezést úgy alakítottuk ki, hogy a kér-
dezettek felétől azt kértük, hogy banki ügyintézőt válasszon, a másik felétől pedig azt, hogy utazási irodába 
válasszon ügyintézőt ugyanazon képeken mutatott jelentkezők közül. Azért láttuk érdemesnek e két munka-
kör megkülönböztetését, mert az utazási iroda hipotézisünk szerint egy nyitott munkahelyi környezetet jelöl, 
ahol akár még előnyös is lehet a külföldi származás. 

A 2. táblázat oszlopainak összehasonlításával tesztelhetjük a két munkakör megkülönböztetésével kapcso-
latban felállított hipotézist, a megfelelő sorok összevetésével pedig az integrációs hipotézist a magasabban 
kvalifikált munkakörök esetében. 

2. táblázat: Ön kit választana banki ügyintézőnek? (N = 489)? Kit választana utazási irodai ügyintézőnek?  
(N = 524) – választás az integráció szintje szerint (nők és férfiak együtt, 1–8 rangsorpontszám) (%)

A jelöltek Banki ügyintéző Utazási irodai ügyintéző Összesen

Jól integráltak: 10 éve élnek Magyarországon, középfokon beszél magyarul, magyar házastársuk, óvodás gyermekük van

Iraki: Fatima 4 7 5

Kenyai: Abena 0* 2 1

Kínai: Yin 2 1 1

Kárpátaljai magyar: Sára 61 52 57

Iráni: Ali 0 0 0

Nigériai: Adofo 1 4 2

Kínai: Chen 0 1 1

Vajdasági: magyar: Tamás 34 35 34

Összesen 100 100 100

folytatódik
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A jelöltek Banki ügyintéző Utazási irodai ügyintéző Összesen

Közepesen integráltak: 10 éve élnek Magyarországon, középfokon beszélnek magyarul, egyedülállók, gyermekük nincs

Iraki: Fatima 6 7 7

Kenyai: Abena 2 4 3

Kínai: Yin 2 0* 1

Kárpátaljai magyar: Sára 51 55 53

Iráni: Ali 2 0 0

Nigériai: Adofo 5* 1 3

Kínai: Chen 0 1 2

Vajdasági magyar: Tamás 35 33 32

Összesen 100 100 100

Gyengén integráltak: 2 éve élnek Magyarországon, alapfokon beszélnek magyarul, egyedülállók, gyermekük nincs

Iraki: Fatima 6 5 6

Kenyai: Abena 4* 2 3

Kínai: Yin 2 4* 3

Kárpátaljai magyar: Sára 51 49 50

Iráni: Ali 1 2 2

Nigériai: Adofo 0 3 2

Kínai: Chen 3* 1 1

Vajdasági magyar: Tamás 32 36 35

Összesen 100 100 100

Összesen

Iraki: Fatima 6 5 6

Kenyai: Abena 3 2 3

Kínai: Yin 2 2 2

Kárpátaljai magyar: Sára 52 54 53

Iráni: Ali 1 1 1

Nigériai: Adofo 3 2 2

Kínai: Chen 1 1 1

Vajdasági magyar: Tamás 34 34 34

Összesen 100 100 100

A tizedesjegyek kerekítése miatt az oszlopok összegei 1–2%-kal eltérhetnek a 100%-tól.

* Ha az adott cellához tartozó adjusted residual értéke –2 nél kisebb vagy 2-nél nagyobb: a kereszttábla független változója az integrációs szint, 

függő változója a választott fénykép volt. Az elemzés során a banki és az utazási irodai ügyintéző két külön almintaként szerepelt.
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A női ügyintézőjelöltek közül minden integrációtípusban a kárpátaljai Sára kapta volna meg az állást (leg-
nagyobb arányban, 49–61%-a választotta első helyen), a „láthatóan más” külföldiek közül – a határon túli 
magyar jelentkezőtől jelentősen elmaradva – az iraki Fatima volt a befutó, átlagosan 6 százalékos első helye-
zéssel. A férfiak közül Tamás 32–36 százalékkal a mindhárom láthatóan más külföldi csoporthoz tartozó férfit 
maga mögé utasította. A „láthatósan más” külföldi férfiak mindegyikének szinte teljes elutasítottságban volt 
részük, a válaszadók mindössze 0–5 százaléka választotta őket első helyen.

Összesítve a határon túli magyarokra és a láthatóan más külföldiekre érkező voksokat, az integrációs szint-
re felállított hipotézist el kell vetnünk, mivel a számok nem támasztják alá, hogy a jobban integrált helyzetűek 
között kisebb lenne a határon túliak előnye. Sőt a jól integrált helyzetben a határon túliak előnye még jelen-
tősebb: a megkérdezettek 91 százaléka alkalmazta volna őket, szemben a másik két integrációs szinten elért 
85–85 százalékos eredménnyel.

Összehasonlítva a két munkakört, szintén nem igazolódik a munkakör „nyitottságára” megfogalmazott fel-
tételezés: nincs lényeges különbség a bankba és az utazási irodába ügyintézőnek választott határon túliak első 
helyre sorolásában (összességében a bankba 86%, az utazási irodába 88% választotta Sárát, illetve Tamást).

Az integrációs szint szerint mutatkozó minimális eltérések az alábbiakban foglalhatók össze:
A banki ügyintézőket rangsorolók között: ●

ha gyengén integrált helyzetű képsorozatot kapott a válaszadó, akkor nagyobb eséllyel választotta   –
a fekete bőrű kenyai női jelöltet, mint ha jól, illetve közepes integrációs szintű jelölteket kellett rang-
sorolnia; 
a közepesen integrált jelöltek közül választók nagyobb eséllyel választották a szintén fekete bőrű férfi  –
jelöltet a gyengén vagy jól integráltak közül választókhoz képest;
a kínai férfit nagyobb eséllyel választották azok a válaszadók, akik a gyengén integrált jelöltek közül  –
választottak, mint a többi integrációs típus esetében.

Az utazási irodát tekintve a gyengén integrált helyzetből kiindulók nagyobb eséllyel választották a kínai  ●
lányt, mint a többi integrációs típus esetében.

Mivel statisztikailag csak egy-egy esetben volt kimutatható különbség a banki, illetve az utazási iroda ügy-
intézője közti megítélésben, a továbbiakban együttesen közöljük az adatokat. 

Az elrendezés igazi újdonsága az alacsonyan kvalifikált munkakörökéhez képest, hogy a összehasonlít-
hatjuk a női és férfi jelöltek esélyeit. A megkérdezettek szerint a nők előnyben vannak a férfiakhoz képest  
a munkaerőpiacnak ezen a területén, mely tendencia megfelel a valódi munkáltatókat tesztelő telefonos 
diszkriminációkutatás ugyanezen munkaerő-piaci szegmensében mért eredményeinek. Az összesített vála-
szok szerint a válaszadók durván kétharmada választott első helyen nőt és egyharmaduk férfit, integrációs 
szinttől függetlenül.

Az 1. ábrán nemek szerint hasonlítjuk össze az ügyintézőnek jelentkező nők és férfiak esélyeit. 
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1. ábra: Ön kit választana ügyintézőnek? – az első helyen választottak sorrendje nemek szerint (%)

A válaszadói preferenciákat némileg befolyásolta a kérdezett neme: míg a női válaszadók a férfiaknál vala-
mivel nagyobb arányban választották első helyen Sárát, addig a férfi válaszadók a nőknél nagyobb arányban 
választották első helyen Tamást.

A munkáltatói preferenciákat további szociodemográfiai szempontok szerint vizsgálva elmondható, hogy:
kor: ●  a fiatalok (18–29 évesek) az átlagosnál nagyobb arányban alkalmaznának „láthatóan más” külföldi 
nőket (16% az átlagos 10%-kal szemben);
családi állapot: ●  a nőtlenek az átlagosnál kevésbé alkalmaznának határon túli férfiakat (29% az átlagos 
34%-kal szemben); 
iskolai végzettség: ●  a felsőfokú végzettségűek a „láthatóan más” külföldi férfiakat részesítik az átlagosnál 
nagyobb valószínűséggel előnyben (8% az átlagos 4%-kal szemben); 
a  ● roma származásúak „láthatóan más” külföldi nőket (18% az átlagos 10%-kal szemben) vennének fel 
ügyintézőnek az átlagosnál nagyobb arányban. 

Határon túli magyarok és láthatóan más külföldiek esélye a lakáspiacon
Láttuk, hogy a határon túli magyarok lényegesen kedvezőbb megítélése a munkaerőpiacon egyértelmű volt. 
Ezután azt vizsgáljuk, hogy a határon túli magyarokkal kapcsolatos általános elfogadás és a „láthatóan más” 
külföldiekkel kapcsolatos általános elutasítás csak a munkaerőpiacra jellemző többségi attitűd, vagy kiterjed 
a hipotetikus lakáspiaci döntésekre is.
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A 3. táblázat a jelentkezők integrációs szintjének hatását (pontosabban annak hiányát) mutatja a lakáspi-
aci döntésekre. Az, hogy az adott válaszadó melyik integrációs szintű kártyacsomagot kapta a kérdezésekor, 
egyik jelölt lakáshoz jutási esélyét sem befolyásolta szignifikánsan.

3. táblázat: Lakásbérlőjelöltek választása integrációs szint szerint – az első helyen választottak sorrendje (%)

A jelöltek Magasan integrált Közepesen integrált Gyengén integrált Összesen

Iraki: Fatima 5 7 6 6

Kenyai: Abena 1 3 3 2

Kínai: Yin 1 1 3 2

Kárpátaljai magyar: Sára 57 53 50 53

Iráni: Ali 0 2 1 1

Nigériai: Adofo 3 3 2 3

Kínai: Chen 0 1 1 1

Vajdasági magyar: Tamás 34 32 35 34

Összesen 100 100 100 100

A tizedesjegyek kerekítése miatt az oszlopok összegei 1-2%-kal eltérhetnek a 100%-tól.

Hasonlóan a képzeletbeli munkáltatói kérdéshez, a magyarok döntő többsége (87%-a) a kárpátaljai, illetve 
a vajdasági jelöltnek adná ki lakását, és csak elenyésző arányban választották bérlőként az arab, afrikai és 
kínai jelölteket. A „láthatóan más” külföldiek közül mind a férfiak, mind a nők a iraki Fatimát választották leg-
nagyobb arányban első helyen (összességében 6%).

Nemenként vizsgálva az eltéréseket azt látjuk, hogy a megkérdezettek általában a női lakásbérlőket része-
sítik előnyben, és ez az összefüggés a női válaszadók esetében fokozottan érvényesül: míg tíz női válaszadóból 
hét, addig tíz férfiból hat választotta első helyen valamelyik női jelöltet (2. ábra).

A lakáskiadói preferenciákat további szociodemográfiai szempontok szerint vizsgálva elmondható, hogy a 
fiatalok (18–29 évesek) az átlagosnál nagyobb arányban adnák ki a lakásukat „láthatóan más” külföldi nőnek 
(24% az átlagos 15%-kal szemben), az érettségizettek pedig a határon túli nőket részesítik előnyben (58% az 
átlagos 50%-kal szemben). A roma származásúak a „láthatóan más” külföldi nőknek (31% az átlagos 15%-kal 
szemben) és külföldi férfiaknak (16% az átlagos 5%-kal szemben) adnák ki lakásukat az átlagosnál nagyobb 
arányban. 
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Befolyásolja-e az integráció szintje, illetve a munkakör a jelöltek rangsorpontszámát? 
Az első helyen választott munkavállalók arányait összehasonlítva láttuk, hogy nem befolyásolja lényegesen 
az integráció szintje a választást: a válaszadók nagyjából négyötöde a határon túli magyart választotta első 
helyen. Az integrációs szint hatását azonban nemcsak az első helyen választott képre, hanem a sorrendbe 
állítás egészét megragadó rangsorpontszámokkal is teszteltük. A rangsorpontszám egy összevont mutató, 
amely egy súlyozott átlag képzésével összesíti az adott jelentkezőre adott „helyezéseket”. Az így kapott át-
lagok eltéréseit statisztikai próbával is ellenőriztük (lásd a F2. függelék F2.1.–F2.5. táblázatában az F-próbák 
szignifikanciaszintjeit), melyek alapján mindegyik esetben elvetettük az integrációra vonatkozó hipotézist. 
Más szóval a különböző integrációs szintekhez tartozó rangsorpontszámok közti eltérések minimálisak, nem 
befolyásolták érdemben a választást.3

Az első munkáltatói szituációban mindkét határon túli magyar jelölt pontszáma 1,3 körül (1,35 és 1,27) 
alakult, míg a láthatóan más külföldieké  2,65 és 3,09 között mozgott, integrációs szinttől függetlenül (lásd F2. 
függelék: F2.1. és F2.2. táblázat). A fiktív lakásbérlők rangsorpontszámait összehasonlítva sem látunk semmi 
meglepőt: az integrációs szint itt sem befolyásolja az eredményeket, és egyértelmű sorrend állítható fel az 
elfogadás-elutasítottság tekintetében. A legelfogadottabb a határon túli Sára 2-es rangsorpontszámmal, míg 
a legelutasítottabb az arab származású Ali, 6-ost meghaladó rangsorpontszámmal.4 Sára után a második be-
futó a határon túli magyar Tamás, majd a nagyjából 4-es átlagú arab Fatima, akit majdnem 5-ös átlaggal követ 

3 A magasabb rangsorpontszámok értelemszerűen nagyobb elutasítást, a kisebb értékek pedig elfogadást mutatnak.
4 A 4- és 8-fokú skálák eltérő terjedelmük miatt csak skálatranszformációt követően vethetők össze.
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2. ábra: Ön kinek adná ki lakását? – az első helyen választottak sorrendje nemek szerint) (%)
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az afroamerikai Abena, majd a kínai Yin. Hatodik helyen áll az afroamerikai származású Adofo és a hetedik 
helyen a kínai Chen (lásd F2. függelék: F2.3. táblázat).

Az ügyintézőjelöltek eredményeit két szempontból vetettük össze. Az F4. táblázat mutatja a különböző in-
tegrációs szintekhez tartozó rangsorpontszámokat, az F5. táblázat pedig az utazási irodába jelentkezők rang-
sorpontszámait hasonlítja össze a banki ügyintézők rangsorpontszámaival. Mindkét esetben ugyanazt látjuk: 
az integrációs szintnek nincs hatása, és a sorrend ugyanaz, mint a lakáspiaci helyzetnél: 1. Sára, 2. Tamás, 3. 
Fatima, 4. Abena, 5. Yin, 6. Adofo, 7. Chen, 8. Ali. Azaz a határon túli magyar nőt választják legtöbben, őt követi  
a határon túli magyar férfi, majd a láthatóan más külföldi nők következnek, végül a láthatóan más külföldi férfiak.

Nemi és származási preferenciák mérése összetett mutatókkal5
Az ügyintézői munkakörre és a lakáspiaci döntésre vonatkozóan azt vizsgáljuk, kit választottak első helyen a 
válaszadók a különböző társadalmi változók szerint. A 4. táblázat azokat a legfontosabb magyarázó változókat 
tartalmazza, melyek a nemi-származási preferenciákra érzékelhető hatással voltak. 

4. táblázat: A nemi és származási preferenciák főbb szociodemográfiai tényezői (N = 1907) (%)

Szociodemográfiai 
tényezők

N
Határon túli 
magyar nő

Határon túli 
magyar férfi

Láthatóan más 
külföldi nő

Láthatóan más 
külföldi férfi

Összesen

Összesen 51 32 12 4 100

A kérdezett neme

Férfi 874 46 36 14 5 100

Nő 1033 56 29 11 4 100

Szignifikancia (khi-négyzet) 0,000

Korcsoport

18–29 éves 370 46 29 19 6 100

30–39 éves 377 51 32 12 6 100

40–49 éves 274 52 31 14 3 100

50–59 éves 374 55 33 9 4 100

60–69 éves 253 53 34 10 3 100

70 éven felüli 255 53 35 9 3 100

Szignifikancia (khi-négyzet) 0,002

folytatódik

5 A kutatási módszer és az elrendezés lehetőséget teremt, hogy a nemi és származási preferenciákat az összetett adatbázison is 
vizsgáljuk. Mivel az első hullámban külön-külön kérdeztünk a nőkre és férfiakra vonatkozó preferenciákra, a nemi preferenciák 
mérését csak a második és a harmadik hullám összevont adatain tudjuk vizsgálni (nagyjából kétezres mintán).
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Szociodemográfiai 
tényezők

N
Határon túli 
magyar nő

Határon túli 
magyar férfi

Láthatóan más 
külföldi nő

Láthatóan más 
külföldi férfi

Összesen

Iskolai végzettség

Legfeljebb 8 általános 539 48 33 14 5 100

Szakmunkásképző 563 49 36 12 3 100

Érettségi 543 55 30 11 4 100

Felsőfokú 261 55 26 13 6 100

Szignifikancia (khi-négyzet) 0,038

Családi állapot

Nőtlen/hajadon 421 51 29 15 5 100

Házas, élettárssal él 972 50 35 11 4 100

Elvált, külön él 242 51 27 15 7 100

Özvegy 269 58 32 8 2 100

Szignifikancia (khi-négyzet) 0,005

Településtípus

Budapest 331 49 34 10 8 100

Megyeszékhely 365 57 29 11 2 100

Város 558 51 32 15 3 100

Község 653 49 33 12 5 100

Szignifikancia (khi-négyzet) 0,001

Nemzetiségi önbesorolás

Magyar 1749 52 33 12 4 100

Roma (és magyar) 99 40 22 26 11 100

Más nemzetiségű (és 
magyar)

57 49 40 5 5 100

Szignifikancia (khi-négyzet) 0,000

Vagyontárgyakkal való ellátottság

Nagyon rosszul ellátott 482 51 35 10 4 100

Rosszul ellátott 364 48 36 13 3 100

Közepesen ellátott 310 48 31 15 5 100

Jól ellátott 362 57 26 12 5 100

Nagyon jól ellátott 342 51 33 12 5 100

Szignifikancia (khi-négyzet) 0,084
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A 4. táblázat legfőbb tanulságai: 
nem: ●  a nők nagyobb eséllyel választottak határon túli női jelöltet első helyen, mint a férfiak, a férfiak 
pedig a nőknél nagyobb eséllyel választottak határon túli férfi jelöltet, mint a nők;
kor: ●  a fiatalok (18–29 évesek) az átlagosnál nagyobb arányban választottak láthatóan más külföldi nő-
ket, a 70 éven felüliek pedig az átlagosnál ritkábban;
iskolai végzettség: ●  a szakmunkás végzettségűek a határon túli férfiakat preferálják az átlagosnál jobban, 
az érettségizettek és a felsőfokú végzettségűek pedig a határon túli női jelölteket. A „láthatóan más” 
külföldi férfiakat a felsőfokú végzettségűek valamivel nagyobb arányban részesítik előnyben; 
családi állapot:  ● a nőtlenek és az elváltak az átlagosnál gyakrabban választottak láthatóan más külföldi 
nőket, az özvegyek pedig határon túli nőket;
településtípus ●  szerint jelentős eltéréseket találtunk. A megyeszékhelyen élők az átlagosnál nagyobb 
arányban választják a határon túli magyar nőket és az átlagosnál kisebb arányban a láthatóan más kül-
földi férfiakat. A városiak inkább választanak láthatóan más külföldi nőket és az átlagosnál kevésbé 
láthatóan más külföldi férfiakat. A budapestiek pedig az átlagos arány majdnem kétszeresében válasz-
tanak láthatóan más külföldi férfiakat; 
a  ● roma származásúak a láthatóan más külföldi nőket és férfiakat egyaránt jobban preferálják az átla-
goshoz képest; 
bár a  ● vagyontárgyakkal való ellátottság hatása önmagában nem szignifikáns, egyes elemei igen: aki tar-
tós fogyasztási cikkekkel „jól ellátott”, az az átlagosnál nagyobb arányban választott határon túli nőt és 
az átlagosnál kevésbé határon túli férfiakat. 

Nemi és származási preferenciák sokváltozós modelljei
Végül logisztikus regressziós modellekkel vizsgáltuk, mi határozza meg azt, hogy valaki láthatóan más külföldi 
csoportot vagy határon túli magyart választ első helyen munkavállalónak, illetve bérlőnek. Emellett a lakás-
bérlési helyzetben és az ügyintéző-választás során lehetőség nyílt a származási preferenciák mellett a nemi 
preferenciák sokváltozós elemzésére is. 

A származási-nemi preferenciák szempontjából a következő kérdéscsoportok6 bevonását tartottuk rele-
vánsnak. A modell építésénél ügyeltünk arra, hogy az egymással túl erősen korreláló magyarázó változók ne 
kerüljenek be a modellbe.7 

6 A kérdések modellbe vonásának elméleti hátteréről lásd kiadványunk 5. fejezetében Simonovits Bori: Elutasítók és elutasítottak 
című tanulmányát. 

7 Több egymással feltehetőleg erősen korreláló attitűdkérdést nem célszerű a modellbe bevonni, mivel az erős multikollinearitás 
miatt kioltanák egymás hatását. Ezért például kihagytuk a diszkriminációs tapasztalatot, mely nagyon erősen korrelál a nemze-
tiségi hovatartozással.
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1. Társadalmi lélektani változók:
vallásosság: a „hit” változóval mérve, mert az istentiszteletre járás gyakorisága és a hit változója erősen  ●
korrelál (0,605);
a „rendpártiságot” mérő főkomponenst 5 kategóriában; ●
feszültségváltozó: bevándorlók és magyarok közti feszültségváltozóval mérve, mert a feszültségmuta- ●
tók közti páronkénti korreláció 0,3 feletti; 
szubjektív jólét: az ország várható gazdasági helyzetével mérve, mert a saját szubjektív anyagi helyzet  ●
és az ország várható helyzete közti korreláció erős (0,596).

2. Politikai változók:
pártpreferencia: a „Melyik pártra szavazna, ha most vasárnap lennének a parlamenti választások?” kér- ●
désre adott válaszokat értékelve (a politikai részvétel változót a bevándorlókkal kapcsolatos állításokkal 
mért erős összefüggés miatt kihagyva).

3. Bevándorlókkal kapcsolatos változók:
a bevándorlók hatása: a Magyarországra vándorlás két változója közül csak a kulturális hatás változójá- ●
val mérve, mivel a gazdasági és a kulturális hatás dimenziója erősen összefügg (0,414-es korreláció);
személyes ismeretség: az „Ismer-e személyesen kínait és/vagy afrikait és/vagy arabot? kérdésre adott  ●
válaszokat értékelve;
az idegenellenesség mértéke (mivel az idegenellenesség változó a Bogardus-skálán mért társadalmi tá- ●
volsághoz nagyon hasonló tartalmú fogalmat mér, a Bogardus-skála mutatóit kihagytuk a modellből).

Munkaerő-piaci esélyek
Az első hullám (2011. április) munkaerő-piaci helyzetében külön vizsgáltuk az egyes származási csoportok 
esélyét a takarítónők, illetve a karbantartó férfiak esetében. Ezt a kérdést két logisztikus regresszióval mo-
delleztük, melynek függő változója egyes értéket vett fel, amennyiben a kérdezett láthatóan más jelöltet 
választott első helyen, és 0-t, ha határon túlit.

A harmadik hullámban ezzel szemben együtt vizsgáltuk a nők és férfiak esélyeit a munkaerőpiacon, ezért 
lehetőségünk nyílt a származási preferenciák mellett a nemi preferenciák alakulásának modellezésére is.

A takarítónői és karbantartói állások
Az 5. és 6. táblázatban bemutatott modellek összességében szignifikánsak (a magyarázó változók a láthatóan 
más külföldi csoportok választását a takarítónők esetében 23, a karbantartók esetében 26%-ban magyaráz-
zák). A két táblázatban a magyarázó változók közül azonban csak azokat a tényezőket mutatjuk be, melyek 
hatása statisztikailag szignifikáns (a teljes modelleket lásd F2. függelék: F2.6. és F2.7. táblázat).
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5. táblázat: Származási preferenciák: a láthatóan más külföldi választásának magyarázói tényezői  
– logisztikus regressziós modell (2001. április, 1. hullám: takarítónői állás, N = 614)

Magyarázó változó Wald-statisztika Szignifikancia
Esélyhányados  

[Exp (B)]

Korcsoport (18–29 éves) 14,749 0,011

30–39 éves 2,671 0,102 1,748

40–49 éves 1,360 0,244 0,595

50–59 éves 1,321 0,250 0,629

60–69 éves 3,098 0,078 0,386

70 éven felüli 1,554 0,212 0,432

Településtípus (Budapest) 10,991 0,012

Megyeszékhely 5,219 0,022 0,281

Város 1,136 0,287 0,630

Község 0,001 0,972 1,016

Nemzetiségi hovatartozás (magyar) 4,375 0,112

Roma (és magyar) 4,006 0,045 2,804

Más nemzetiségű (és magyar) 0,324 0,569 0,715

Rendpártiság (nem rendpárti) 8,130 0,087

Inkább nem rendpárti 0,060 0,806 0,922

Közepesen rendpárti 4,504 0,034 0,437

Inkább rendpárti 0,711 0,399 0,720

Nagyon rendpárti 3,976 0,046 0,454

Pártpreferencia (bizonytalan) 7,773 0,100

MSZP 0,233 0,629 1,205

Fidesz–KDNP 2,637 0,104 1,564

Jobbik 0,506 0,477 1,381

LMP 6,648 0,010 3,621

Konstans 1,653 0,199 0,358

Nagelkerke R2 23%

Szignifikancia (modell) 0,000

Megjegyzés: A szignifikáns hatások itt (és a többi táblázatban) kék színűek.
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6. táblázat: Származási preferenciák: a láthatóan más külföldi választásának magyarázói tényezői  
– logisztikus regressziós modell (2011. április, 1. hullám: karbantartói állás, N = 610)

Magyarázó változó Wald-statisztika Szignifikancia
Esélyhányados  

[Exp (B)]

Korcsoport (18–29 éves) 10,718 0,057

30–39 éves 4,615 0,032 2,302

40–49 éves 0,266 0,606 0,769

50–59 éves 0,069 0,793 0,884

60–69 éves 0,002 0,962 0,974

70 éven felüli 0,826 0,363 0,496

Iskolai végzettség (legfeljebb 8 általános) 5,217 0,157

Szakmunkásképző 5,044 0,025 0,452

Érettségi 2,483 0,115 0,528

Felsőfokú 1,664 0,197 0,483

Családi állapot (nőtlen/hajadon) 9,293 0,026

Házas, élettárssal él 5,970 0,015 0,421

Elvált, külön él 0,134 0,715 0,845

Özvegy 0,372 0,542 1,496

Rendpártiság (nem rendpárti) 5,086 0,279

Inkább nem rendpárti 0,593 0,441 0,749

Közepesen rendpárti 2,355 0,125 0,518

Inkább rendpárti 1,321 0,250 0,595

Nagyon rendpárti 4,259 0,039 0,389

Hit (nem vallásos) 4,821 0,090

Vallásos a maga módján 0,250 0,617 0,872

Vallásos, az egyház tanításait követi 4,821 0,028 0,224

Idegenellenesség (idegenbarát) 9,520 0,009

Idegenellenes 1,455 0,228 0,530

Mérlegelő 9,507 0,002 0,416

Konstans 1,807 0,179 0,288

Nagelkerke R2 26%

Szignifikancia (modell) 0,000
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A nem, a régió, a tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottság, a bevándorlókkal kapcsolatos feszültség-
érzet, az ország gazdasági helyzetével kapcsolatos várakozások, a bevándorlás kulturális hatása, valamint a 
láthatóan más külföldiek személyes ismertsége önállóan – a többi változó hatását kontroll alatt tartva – nem 
magyarázzák szignifikánsan a láthatóan más külföldiek elutasítását. Az iskolai végzettség, a családi állapot,  
a vallásosság és az idegenellenesség változója a titkárnőjelöltek esetében nem, de a karbantartójelölt-vá-
lasztásban megnyilvánuló származási preferenciát szignifikánsan befolyásolta. A településtípus és a pártpre-
ferencia pedig éppen a takarítónő-választást befolyásolta csak érdemben. Az 5. és 6. táblázatban látható 
modellek legfontosabb eredményei tehát:

kor: ●  bár a kor hatása összességében szignifikánsan befolyásolja a származási preferenciákat, az egyes 
korcsoportok önálló hatása nem mutatható ki a takarítónő-jelöltek közötti választás esetében. A kar-
bantartójelöltek esetében pedig a kor önálló hatása és a származási preferencia között összességében 
nem mutatható ki szignifikáns hatás, de a 30–39 éves korcsoport a 18–29 évesekhez képest jelentősen 
nagyobb arányban választott láthatóan más külföldi csoportot;
iskolai végzettség:  ● a szakmunkásképzőt végzettek a legfeljebb 8 osztályt végzetteknél kisebb eséllyel 
választottak láthatóan más külföldit karbantartónak;
családi állapot:  ● aki házas vagy élettárssal él, az kisebb eséllyel választott láthatóan más külföldit karban-
tartónak, mint aki nőtlen vagy hajadon;
településtípus:  ● a megyeszékhelyen élők a budapestieknél kisebb eséllyel választottak láthatóan más 
külföldit takarítónőnek;
rendpártiság:  ● a közepes és nagyon erős rendpártiság csökkentette annak esélyét, hogy a kérdezett lát-
hatóan más külföldi csoportból válasszon takarítónő-jelöltet, és az erős rendpártiság csökkentette an-
nak esélyét, hogy a kérdezett láthatóan más külföldi karbantartójelöltet válasszon.
hit:  ● aki vallásosnak vallja magát, és az egyház tanításait követi, az a nem vallásosokhoz képest jelentő-
sen kisebb eséllyel választott láthatóan más külföldit karbantartónak;
idegenellenesség:  ● a mérlegelő álláspontot képviselők kisebb eséllyel választottak láthatóan más külföl-
dit karbantartónak, mint az idegenbarátok;
pártpreferencia:  ● az LMP szimpatizánsai három és félszeres eséllyel választottak láthatóan más takarító-
nő-jelöltet, mint a bizonytalan pártpreferenciájúak.

Az ügyintézőjelöltek esélyei
A harmadik hullámban (2001. június) – csakúgy, mint a lakáskiadási szituációban – együtt kérdeztük a női 
és férfi jelöltek esélyeit az ügyintézői helyzetben. Két logisztikus regressziós modellben külön vizsgáltuk  
a származási és a nemi preferenciák alakulását. Míg az előbbi alapján szignifikáns modellt sikerült létrehozni 
(7. táblázat), az utóbbi nem mutatott szignifikáns magyarázóerőt (lásd F2. függelék: F2.9. táblázat).
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7. táblázat: Származási preferenciák a munkaerőpiacon: a láthatóan más külföldi ügyintéző választásának 
magyarázói tényezői – logisztikus regressziós modell (2011. június, 3. hullám, N = 651)

Magyarázó változó Wald-statisztika Szignifikancia
Esélyhányados  

[Exp (B)]

Korcsoport (18–29 éves) 10,283 0,068

30–39 éves 8,048 0,005 0,268

40–49 éves 5,595 0,018 0,317

50–59 éves 4,874 0,027 0,347

60–69 éves 3,444 0,063 0,324

70 éven felüli 0,992 0,319 0,498

Családi állapot (nőtlen/hajadon) 5,388 0,145

Házas, élettárssal él 0,121 0,728 1,147

Elvált, külön él 4,003 0,045 2,681

Özvegy 0,147 0,702 1,299

Településtípus (Budapest) 5,839 0,120

Megyeszékhely 1,736 0,188 2,296

Város 5,254 0,022 3,367

Község 2,579 0,108 2,527

Régió (Közép-Magyarország) 10,824 0,094

Közép-Dunántúl 0,055 0,815 0,878

Nyugat-Dunántúl 0,052 0,819 0,876

Dél-Dunántúl 1,939 0,164 0,450

Észak-Magyarország 6,223 0,013 0,217

Észak-Alföld 3,004 0,083 0,378

Dél-Alföld 0,062 0,803 0,882

Hit (nem vallásos) 7,438 0,024

Vallásos a maga módján 0,010 0,920 0,970

Vallásos, az egyház tanításait követi 6,926 0,008 0,127

Konstans 3,047 0,081 0,189

Nagelkerke R2 24%

Szignifikancia (modell) 0,000
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A modellbe bevont magyarázó változók közül a kor, a településtípus, a családi állapot, a régió és a vallásos-
ság mutatott összefüggést az ügyintézőjelöltek választásában megnyilvánuló származási preferenciákban:

kor: ●  önálló hatása nem mutatható ki ugyan, de a 30–39 éves korcsoportba tartozók a 18–29 évesekhez 
képest jelentősen kisebb arányban választottak láthatóan más külföldi ügyintéző jelöltet;
családi állapot:  ● aki elvált vagy külön él, az nagyobb eséllyel választott láthatóan más külföldit ügyintéző-
nek, mint aki nőtlen vagy hajadon;
településtípus:  ● a városi lét a budapestihez képest önmagában növeli a láthatóan más csoport választá-
sának esélyét az ügyintéző-választási helyzetben;
régió:  ● az észak-magyarországi lét önmagában csökkenti annak esélyét, hogy valaki láthatóan más külföl-
dit válasszon ügyintézőnek a közép-magyarországi régióhoz képest;
hit:  ● aki vallásosnak vallja magát, és az egyház tanításait követi, az a nem vallásosokhoz képest jelentő-
sen kisebb eséllyel választott láthatóan más külföldit ügyintézőnek.

Lakáspiaci esélyek
A kérdezés második hullámában (2011. május) együtt vizsgáltuk a nők és a férfiak lakásbérlési esélyeit. A lakás-
piaci esélyek feltérképezésére két modellt építettünk, melyek közül az első vizsgálta a származási (8. táblázat), 
a második pedig a nemi preferenciák alakulását (9. táblázat) (a teljes modelleket lásd F2. függelék: F2.10. és 
F2.11. táblázat). A két modellt összehasonlítva: a modellbe bevont magyarázó változók a származási preferen-
ciákat erősebben magyarázzák, mint a nemi preferenciákat. Míg a modell által megmagyarázott hányad az 
előbbi esetében 22 százalék, és több változó hatása mutatkozott szignifikánsnak, addig az utóbbi esetében csak 
néhány változó önálló hatása érvényesült, és a megmagyarázott hányad 15 százalék.

Azt, hogy a lakásbérlési helyzetben a válaszadó a láthatóan más külföldi jelöltet részesíti-e előnyben, az 
alábbi tényezők határozzák meg (vö. 8. táblázat):

településtípus:  ● a megyeszékhelyen és a városokban  élők a budapestieknél kisebb eséllyel választottak 
láthatóan más külföldiek közül bérlőt;
régió:  ● az észak-alföldi és a dél-dunántúli lét önmagában növeli annak esélyét annak, hogy valaki látha-
tóan más külföldit választ lakásbérlőnek a közép-magyarországi régióhoz képest;
aki  ● tartós fogyasztási cikkekkel közepesen ellátott, az nagyobb eséllyel választ láthatóan más külföldiek 
közül bérlőt, mint aki nagyon rosszul ellátott.
származás ● : saját bevallásuk szerint a roma származásúak több mint háromszoros eséllyel választanak 
láthatóan más külföldi csoportból bérlőt, mint a magukat csak magyarnak vallók;
bevándorlók kulturális hatásának megítélése:  ● bármely vélemény, amely kevésbé szkeptikus a beván-
dorlók kulturális hatásával kapcsolatosan, növeli a láthatóan más  külföldi bérlőjelöltek választásának 
esélyét azokhoz képest, akik egyáltalán nem értenek egyet a bevándorlók pozitív hatásával kapcsolatos 
állítással („a bevándorlók nyitottá teszik Magyarországot az új eszmék és kultúrák iránt”);
akik  ● ismernek láthatóan más külföldi csoportot, csaknem kétszeres eséllyel választanak láthatóan más 
külföldi csoportból bérlőt, mint akik nem ismernek.
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8. táblázat: Származási preferenciák a lakáspiacon: a láthatóan más külföldi bérlő választásának magyarázói 
tényezői – logisztikus regressziós modell (2011. május , 2. hullám, N = 698)

Magyarázó változó Wald-statisztika Szignifikancia
Esélyhányados  

[Exp (B)]

Településtípus (Budapest) 10,768 0,013

Megyeszékhely 5,481 0,019 0,278

Város 4,562 0,033 0,375

Község 0,609 0,435 0,685

Régió (Közép-Magyarország) 10,091 0,121

Közép-Dunántúl 3,739 0,053 2,572

Nyugat-Dunántúl 0,069 0,793 1,155

Dél-Dunántúl 5,858 0,016 3,537

Észak-Magyarország 0,489 0,484 1,451

Észak-Alföld 3,952 0,047 2,589

Dél-Alföld 0,688 0,407 1,528

Tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottság  
(nagyon rosszul ellátott)

16,690 0,002

Rosszul ellátott 3,038 0,081 1,899

Közepesen ellátott 5,575 0,018 2,571

Jól ellátott 0,245 0,621 1,238

Nagyon jól ellátott 1,063 0,302 0,610

Nemzetiségi hovatartozás (magyar) 9,607 0,008

Roma (és magyar) 8,497 0,004 3,438

Más nemzetiségű (és magyar) 0,805 0,369 0,513

Bevándorlók kulturális hatása: Magyarországra: nyitottá teszik 
az új eszmék és kultúrák iránt (egyáltalán nem ért egyet)

8,710 0,033

Inkább nem ért egyet 4,777 0,029 2,426

Inkább egyetért 8,628 0,003 3,314

Teljes mértékben egyetért 4,137 0,042 2,725

Láthatóan más külföldi ismerős (nem ismer) 6,476 0,011 1,867

Konstans 7,334 0,007 0,114

Nagelkerke R2 22%

Szignifikancia (modell) 0,000
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9. táblázat: Nemi preferenciák a lakáspiacon: férfi bérlő választásának magyarázói tényezői  
– logisztikus regressziós modell (2011. május, 2. hullám, N = 698)

Magyarázó változó Wald-statisztika Szignifikancia
Esélyhányados  

[Exp (B)]

Neme (férfi) 4,294 0,038 0,674

Iskolai végzettség (legfeljebb 8 általános) 4,307 0,230

Szakmunkásképző 2,350 0,125 0,680

Érettségi 4,076 0,043 0,565

Felsőfokú 1,663 0,197 0,644

Településtípus (Budapest) 13,927 0,003

Megyeszékhely 4,061 0,044 0,437

Város 5,318 0,021 0,463

Láthatóan más külföldi ismerős (nem ismer) 8,086 0,004 1,741

Konstans 0,075 0,784 0,845

Nagelkerke R2 15%

Szignifikancia (modell) 0,002

A 9. táblázat szerint a nemi preferenciákat az alábbi tényezők határozzák meg:
kor:  ● a nők kisebb eséllyel választanak férfi bérlőt, mint a férfiak, a modellbe bevont minden más magya-
rázó változótól függetlenül;
iskolai végzettség:  ● az érettségizettek kisebb eséllyel választanak férfi bérlőt, mint a legfeljebb 8 általá-
nost végzettek;
településtípus: ●  a városi lét szintén csökkenti a férfi bérlők választásának esélyét a budapesti léthez 
képest;
akik  ● ismernek láthatóan más külföldi csoportot, csaknem kétszeres eséllyel választanak férfi bérlőt, 
mint akik nem ismernek, a modellbe bevont minden más változó hatását kontroll alatt tartva.
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összegzés

Tanulmányunkban kísérleti módszerrel vizsgáltuk, hogy mi határozza meg a válaszadók származási és nemi 
preferenciáit egy-egy elképzelt munkaerő-piaci, illetve lakáspiaci szituációban.  

Láttuk, hogy a határon túli magyarok lényegesen kedvezőbb megítélése mind a munkaerő-, mind a lakás-
piacon egyértelmű volt, az általunk tesztelt első hipotézis tehát mindhárom szituációban működött. A tesztelt 
hipotézisek közül az integrációs szintre felállított hipotézis nem igazolódott: az eredmények nem támasztották 
alá, hogy a jobban integrált helyzetűek között kisebb lenne a határon túliak előnye. A munkakör „nyitottságá-
ra” megfogalmazott feltételezést szintén el kellett vetnünk: nem találtunk lényeges különbséget a bankba és 
az utazási irodába ügyintézőnek választott határon túli magyarok első helyre sorolásában.

Mind a lakásbérlési, mind az ügyintézői munkakör esetében azt láttuk, hogy a nők jelentős előnyben van-
nak a férfiakhoz képest: a megkérdezettek általában a női lakásbérlőket részesítették előnyben, és ez az ösz-
szefüggés a női válaszadók esetében fokozottan érvényesült.

A sokváltozós elemzések változatos képet mutattak azt illetően, hogy mely tényezők határozzák meg az 
egyének származási és nemi preferenciáit. Az ismétlés veszélyét elkerülve annyi azonban elmondható, hogy  
a származási preferenciákat erősebben magyarázzák a modellbe bevont magyarázó változók, mint a nemi 
preferenciákat, valamint hogy a kontaktushipotézis önálló hatását – miszerint a személyes ismeretség pozití-
van hat a kisebbségekkel kapcsolatos attitűdökre – csak a lakásbérlési helyzetben sikerült kimutatni.
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Függelékek

F1. függelék: Diszkriminációs szituáció – a kutatási dizájn és a képek

A fiktív munkáltatói és lakásbérlési szituációkban szereplő kísérleti és kontrollváltozók elrendezését az aláb-
biakban foglaltuk össze.

Kísérleti változók1.  
Csoport-hovatartozás: (1) kínai, (2) arab, (3) afrikai, (4) kárpátaljai magyar, melynek megjelenítése kép- ●
pel, névvel és származási országgal valósul meg.
Nem: (1) férfi, (2) nő.  ●
Az integráció foka: az integráció fokát két változó mentén mértük.  ●

A magyarországi tartózkodás hosszának és a nyelvtudásnak a kétértékű változójával: –  (1) tíz éve él 
Magyarországon, és nagyon jól beszél magyarul; (2) két éve él Magyarországon, és közepesen szin-
ten beszél magyarul.8 
A személyes és családi integráció fokával – : a migránsok munkavállalási és lakásbérlési esélyeinek 
szempontjából egyaránt releváns változónak tartottuk a személyes integráció fokát, azaz hogy van-e 
a tesztszemélynek magyar házastársa, illetve gyermeke. 

Mindezek alapján három integrációs típust különböztettünk meg, az alábbiak szerint váltakozva A, B és 
C profilokban. 

Az  – „A” típus jeleníti meg a nagyon jól integrált migránsokat, akik tíz éve élnek Magyarországon, 
középfokon tudnak magyarul, van magyar házastársuk és óvodáskorú gyermekük. Az életszerűség 
kedvéért ebben a típusban az egyes tesztelői profilokhoz eltérő korú óvodás gyermek tartozik.
A  – „B típus” jeleníti meg a gyengén integrált migránsokat, akik két éve élnek Magyarországon, ennek 
megfelelően alapfokon beszélnek magyarul, és egyedülállók, gyerekük nincs.
A  – „C típus” a vegyes integrációs élethelyzetűeket jeleníti meg. Ők ugyan tíz éve élnek Magyarorszá-
gon, és ennek megfelelően középfokon beszélnek magyarul, de egyedülállók és nincs gyerekük.

Kontrollváltozók 2. (amelyek a tesztelés egyes hónapjaiban állandóak, az életszerűség kedvéért az egyes pro-
filokhoz a 25 és 30 éven belül különböző életkorok tartoznak). 

Nem: a karbantartó állásra csak férfiak jelentkeznek, a takarítónőire pedig nők.  ●
Életkor: fiatal (25–30 éves közötti). ●
Iskolai végzettség, szakmai tapasztalat: mivel sem a karbantartó, sem a takarítónői álláshoz nem szük- ●

8 A magyar származásúak esetében az első hullámban a nyelvtudásra való utalások azonosak a nem magyar származásúakéval, 
a második hullámban elhagytuk a nyelvtudásra való utalást, a harmadik hullámban a minta fele az első, a másik fele a második 
hullámbeli „kezelést” kapta.
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séges sem speciális szaktudás, sem iskolai végzettség, a válaszadóknak csak annyit mondunk, hogy az 
összes jelentkező megfelel a feltételeknek. 

A fiktív lakásbérlési szituációban mindez annyiban más, hogy a szaktudás, az iskolai végzettség, a szak-
mai tapasztalat és a szakképzés helye nem releváns, tehát nem szerepel a változók közt, a kontrollválto-
zók viszont kiegészülnek a jövedelemelemmel (mindegyik jelölt rendszeres jövedelemmel rendelkezik).
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A képek és a rajtuk szereplő „mini-önéletrajzok” elrendezése 

FÉRFI „A” kártyalapok

ALI ADOFO
iráni nigériai

27 éves 25 éves

10 éve él Magyarországon 10 éve él Magyarországon

középfokon tud magyarul középfokon tud magyarul

magyar felesége és egy 6 éves,  
óvodás gyermeke van

magyar felesége és egy 3 éves,  
óvodás gyermeke van

CHEN TAMÁS
kínai vajdasági magyar

28 éves 26 éves

10 éve él Magyarországon 10 éve él Magyarországon

középfokon tud magyarul (1. hónapban: középfokon tud magyarul)

magyar felesége és egy 5 éves,  
óvodás gyermeke van

magyar felesége és egy 4 éves,  
óvodás gyermeke van
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FÉRFI „B” kártyalapok

ALI ADOFO
iráni nigériai

27 éves 25 éves

2 éve él Magyarországon 2 éve él Magyarországon

alapfokon tud magyarul alapfokon tud magyarul

egyedülálló, nincs gyermeke egyedülálló, nincs gyermeke

CHEN TAMÁS
kínai vajdasági magyar

28 éves 26 éves

2 éve él Magyarországon 2 éve él Magyarországon

alapfokon tud magyarul (1. hónapban: alapfokon tud magyarul)

egyedülálló, nincs gyermeke egyedülálló, nincs gyermeke
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FÉRFI „C”kártyalapok

ALI ADOFO
iráni nigériai

27 éves 25 éves

10 éve él Magyarországon 10 éve él Magyarországon

középfokon tud magyarul középfokon tud magyarul

egyedülálló, nincs gyermeke egyedülálló, nincs gyermeke

CHEN TAMÁS
kínai vajdasági magyar

28 éves 26 éves

10 éve él Magyarországon 10 éve él Magyarországon

középfokon tud magyarul (1. hónapban: középfokon tud magyarul)

egyedülálló, nincs gyermeke egyedülálló, nincs gyermeke
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NŐI „A” kártyalapok

FATIMA ABENA
iraki kenyai

25 éves 28 éves

10 éve él Magyarországon 10 éve él Magyarországon

középfokon tud magyarul középfokon tud magyarul

magyar férje és egy 3 éves,  
óvodás gyermeke van

magyar férje és egy 6 éves,  
óvodás gyermeke van

YIN SÁRA
kínai kárpátaljai magyar

29 éves 27 éves

10 éve él Magyarországon 10 éve él Magyarországon

középfokon tud magyarul (1. hónapban: középfokon tud magyarul)

magyar férje és egy 5 éves,  
óvodás gyermeke van

magyar férje és egy 4 éves,  
óvodás gyermeke van
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NŐI „B” kártyalapok

FATIMA ABENA
iraki kenyai

25 éves 28 éves

2 éve él Magyarországon 2 éve él Magyarországon

alapfokon tud magyarul alapfokon tud magyarul

egyedülálló, nincs gyermeke egyedülálló, nincs gyermeke

YIN SÁRA
kínai kárpátaljai magyar

29 éves 27 éves

2 éve él Magyarországon 2 éve él Magyarországon

alapfokon tud magyarul (1. hónapban: alapfokon tud magyarul)

egyedülálló, nincs gyermeke egyedülálló, nincs gyermeke
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NŐI „C” kártyalapok

FATIMA ABENA
iraki kenyai

25 éves 28 éves

10 éve él Magyarországon 10 éve él Magyarországon

középfokon tud magyarul középfokon tud magyarul

egyedülálló, nincs gyermeke egyedülálló, nincs gyermeke

YIN SÁRA
kínai kárpátaljai magyar

29 éves 27 éves

10 éve él Magyarországon 2 éve él Magyarországon

középfokon tud magyarul (1. hónapban: középfokon tud magyarul)

egyedülálló, nincs gyermeke egyedülálló, nincs gyermeke
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F2. függelék: Munkaerő- és lakáspiaci esélyek, nemi és származási preferenciák

F2.1. táblázat: Takarítónő-jelöltek választása az integráció szintje szerint  
(2011. április, 1. hullám, férfi és női foglalkozás külön, 1–4 rangsorpontszám)

Az integráció szintje Fatima Abena Yin Sára

Magas integrációs szint

átlag 2,85 2,80 2,98 1,36

N 313 313 313 321

szórás 0,93 0,96 0,91 0,81

Alacsony integrációs szint

átlag 2,82 2,93 2,89 1,34

N 301 300 301 309

szórás 0,96 0,92 0,94 0,75

Közepes integrációs szint

átlag 2,67 2,91 3,01 1,37

N 318 315 314 329

szórás 0,96 0,91 0,93 0,81

Összesen

átlag 2,78 2,88 2,96 1,35

N 933 928 929 959

szórás 0,95 0,93 0,93 0,79

Szignifikancia (F-próba) 0,054 0,170 0,278 0,884

F2.2. táblázat: Karbantartójelöltek választása az integráció szintje szerint  
(2011. április, 1. hullám: férfi és női foglalkozás külön, 1–4 rangsorpontszám)

Az integráció szintje Ali Adofo Chen Tamás

Magas integrációs szint

átlag 3,02 2,72 3,02 1,24

N 309 309 309 318

szórás 0,89 0,86 0,92 0,7

Alacsony integrációs szint

átlag 3,17 2,66 2,88 1,25

N 302 300 301 310

szórás 0,87 0,87 0,9 0,72

Közepes integrációs szint

átlag 3,1 2,65 2,9 1,32

N 312 315 312 325

szórás 0,88 0,88 0,96 0,79

Összesen

átlag 3,09 2,68 2,93 1,27

N 923 923 922 953

szórás 0,88 0,87 0,93 0,74

Szignifikancia (F-próba) 0,091 0,603 0,121 0,336
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F2.3. táblázat: Lakásbérlő választása integrációs szint szerint  
(2011. május, 2. hullám, férfiak és nők együtt, 1–8 rangsorpontszám)

Az integráció szintje Fatima Abena Yin Sára Ali Adofo Chen Tamás

Magas 
integrációs 
szint

átlag 4,21 4,91 5,15 1,92 6,14 5,47 5,81 2,33

N 307 305 305 317 304 305 305 317

szórás 1,94 1,72 1,86 1,33 1,84 1,74 1,86 1,70

Alacsony 
integrációs 
szint

átlag 4,16 4,65 5,28 1,96 6,23 5,38 5,84 2,40

N 308 308 307 320 304 305 305 318

szórás 1,84 1,86 1,87 1,47 1,72 1,88 1,82 1,60

Közepes 
integrációs 
szint

átlag 4,04 4,94 5,12 1,95 6,01 5,51 5,76 2,49

N 295 294 296 313 295 294 295 312

szórás 1,95 1,75 1,95 1,39 1,86 1,84 1,92 1,70

Összesen

átlag 4,14 4,83 5,18 1,94 6,13 5,45 5,80 2,41

N 911 907 908 950 903 905 906 948

szórás 1,91 1,78 1,89 1,40 1,81 1,82 1,87 1,67

Szignifikancia  
(F-próba)

 0,551 0,087 0,549 0,938 0,336 0,689 0,871 0,468

F2.4. táblázat: Ügyintézők (banki és utazási irodai együtt) választása integrációs szint szerint  
(2011, május, 3. hullám: nők és férfiak együtt, 1–8 rangsorpontszám)

Az integráció szintje Fatima Abena Yin Sára Ali Adofo Chen Tamás

Magas 
integrációs 
szint

átlag 4,37 5,01 5,20 1,69 6,24 5,28 5,78 2,15

N 305 304 304 322 305 304 304 325

szórás 1,99 1,76 1,73 1,17 1,65 1,86 1,76 1,37

Alacsony 
integrációs 
szint

átlag 4,17 4,81 5,16 1,85 6,25 5,49 5,82 2,27

N 318 317 318 328 317 317 319 327

szórás 1,90 1,71 1,88 1,33 1,69 1,79 1,85 1,54

Közepes 
integrációs 
szint

átlag 4,07 4,93 5,23 1,84 6,14 5,52 5,88 2,23

N 307 307 307 318 307 308 308 318

szórás 1,90 1,76 1,85 1,37 1,56 1,79 1,85 1,54

Összesen

átlag 4,20 4,91 5,20 1,79 6,21 5,43 5,83 2,22

N 930 928 929 968 929 929 931 970

szórás 1,93 1,74 1,82 1,29 1,63 1,82 1,82 1,49

Szignifikancia  
(F-próba)

 0,147 0,357 0,890 0,188 0,662 0,198 0,819 0,548



102 Simonovits Bori

F2.5. táblázat: Banki vagy utazási irodai ügyintéző választása  
(2011. május, 2. hullám: nők és férfiak együtt, 1–8 rangsorpontszám)

Ügyintéző Fatima Abena Yin Sára Ali Adofo Chen Tamás

1. változat: 
banki 
ügyintéző

átlag 4,23 5,01 5,17 1,76 6,21 5,41 5,84 2,15

N 484 481 481 501 484 481 483 503

szórás 1,92 1,69 1,78 1,25 1,69 1,82 1,83 1,39

2. változat: 
utazási irodai 
ügyintéző

átlag 4,17 4,81 5,22 1,83 6,21 5,45 5,82 2,29

N 446 448 448 467 445 448 448 467

szórás 1,94 1,79 1,87 1,34 1,57 1,81 1,82 1,58

Összesen

átlag 4,20 4,91 5,20 1,79 6,21 5,43 5,83 2,22

N 930 928 929 968 929 929 931 970

szórás 1,93 1,74 1,82 1,29 1,63 1,82 1,82 1,49

Szignifikancia  
(F-próba)

 0,657 0,086 0,662 0, 397 0,980 0,760 0,865 0,128

F2.6. táblázat: Származási preferenciák: a láthatóan más külföldi választásának magyarázói tényezői  
– logisztikus regressziós modell (2011. április, 1. hullám: takarítónői állás, N = 614)

Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Neme (férfi) 0,132 0,239 0,304 1 0,581 1,141

Korcsoport (18–29 éves) 14,749 5 0,011

30–39 éves 0,558 0,342 2,671 1 0,102 1,748

40–49 éves –0,519 0,445 1,360 1 0,244 0,595

50–59 éves –0,464 0,404 1,321 1 0,250 0,629

60–69 éves –0,953 0,541 3,098 1 0,078 0,386

70 éven felüli –0,840 0,674 1,554 1 0,212 0,432

Iskolai végzettség (legfeljebb 8 általános) 2,457 3 0,483

Szakmunkásképző –0,308 0,324 0,903 1 0,342 0,735

Érettségi –0,398 0,375 1,129 1 0,288 0,671

Felsőfokú –0,762 0,493 2,392 1 0,122 0,467

folytatódik
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Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Családi állapot (nőtlen/hajadon) 6,868 3 0,076

Házas, élettárssal él –0,569 0,309 3,388 1 0,066 0,566

Elvált, külön él 0,018 0,424 0,002 1 0,966 1,018

Özvegy 0,491 0,604 0,663 1 0,416 1,635

Településtípus (Budapest) 10,991 3 0,012

Megyeszékhely –1,269 0,555 5,219 1 0,022 0,281

Város –0,462 0,433 1,136 1 0,287 0,630

Község 0,016 0,455 0,001 1 0,972 1,016

Régió (Közép-Magyarország) 3,515 6 0,742

Közép-Dunántúl 0,240 0,509 0,223 1 0,637 1,272

Nyugat-Dunántúl –0,004 0,558 0,000 1 0,994 0,996

Dél-Dunántúl 0,796 0,478 2,779 1 0,096 2,217

Észak-Magyarország 0,296 0,490 0,366 1 0,545 1,345

Észak-Alföld 0,197 0,457 0,186 1 0,666 1,218

Dél-Alföld 0,350 0,445 0,617 1 0,432 1,418

Tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottság  
(nagyon rosszul ellátott)

4,405 4 0,354

Rosszul ellátott 0,344 0,411 0,700 1 0,403 1,411

Közepesen ellátott 0,378 0,447 0,717 1 0,397 1,460

Jól ellátott 0,027 0,451 0,004 1 0,952 1,028

Nagyon jól ellátott 0,679 0,449 2,284 1 0,131 1,972

Nemzetiségi hovatartozás (magyar) 4,375 2 0,112

Roma (és magyar) 1,031 0,515 4,006 1 0,045 2,804

Más nemzetiségű (és magyar) –0,335 0,589 0,324 1 0,569 0,715

Bevándorlók és a többség közti feszültség (nincs) 1,165 2 0,558

Bevándorlók és a többség közti feszültség (nincs) ?? ??

Nagy feszültség 0,101 0,381 0,070 1 0,792 1,106

Kismértékben van feszültség –0,181 0,331 0,300 1 0,584 0,834

folytatódik
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Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Rendpártiság (nem rendpárti) 8,130 4 0,087

Inkább nem rendpárti –0,082 0,331 0,060 1 0,806 0,922

Közepesen rendpárti –0,828 0,390 4,504 1 0,034 0,437

Inkább rendpárti –0,328 0,389 0,711 1 0,399 0,720

Nagyon rendpárti –0,789 0,396 3,976 1 0,046 0,454

Hit (nem vallásos) 5,361 2 0,069

Vallásos a maga módján 0,443 0,256 2,996 1 0,083 1,557

Vallásos, az egyház tanításait követi –0,404 0,490 0,678 1 0,410 0,668

Ország gazdasági helyzete (jobb lesz) 0,723 2 0,697

Rosszabb lesz 0,297 0,363 0,672 1 0,412 1,346

Ugyanilyen lesz 0,263 0,345 0,583 1 0,445 1,301

Pártpreferencia (bizonytalan) 7,773 4 0,100

MSZP 0,186 0,386 0,233 1 0,629 1,205

Fidesz-KDNP 0,447 0,275 2,637 1 0,104 1,564

Jobbik 0,323 0,454 0,506 1 0,477 1,381

LMP 1,287 0,499 6,648 1 0,010 3,621

Bevándorlók kulturális hatása Magyarországra: 
nyitottá teszik az új eszmék és kultúrák iránt 
(egyáltalán nem ért egyet)

5,260 3 0,154

Inkább nem ért egyet –0,127 0,350 0,132 1 0,716 0,880

Inkább egyetért 0,331 0,343 0,929 1 0,335 1,392

Teljes mértékben egyetért –0,637 0,589 1,169 1 0,280 0,529

Idegenellenesség (idegenbarát) 2,887 2 0,236

Idegenellenes –0,658 0,478 1,897 1 0,168 0,518

Mérlegelő –0,368 0,252 2,126 1 0,145 0,692

Láthatóan más külföldi ismerős (nem ismer) 0,216 0,251 0,740 1 0,390 1,241

Konstans –1,027 0,799 1,653 1 0,199 0,358

Nagelkerke R2 23%

Szignifikancia (modell) 0,000
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F2.7. táblázat: Származási preferenciák: a láthatóan más külföldi választásának magyarázói tényezői  
– logisztikus regressziós modell (2011. április, 1. hullám: karbantartói állás, N = 610)

Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Neme (férfi) –0,019 0,273 0,005 1 0,945 0,981

Korcsoport (18–29 éves)   10,718 5 0,057  

30–39 éves 0,834 0,388 4,615 1 0,032 2,302

40–49 éves –0,263 0,509 0,266 1 0,606 0,769

50–59 éves –0,123 0,468 0,069 1 0,793 0,884

60–69 éves –0,027 0,561 0,002 1 0,962 0,974

70 éven felüli –0,702 0,772 0,826 1 0,363 0,496

Iskolai végzettség (legfeljebb 8 általános)   5,217 3 0,157  

Szakmunkásképző –0,794 0,354 5,044 1 0,025 0,452

Érettségi –0,639 0,405 2,483 1 0,115 0,528

Felsőfokú –0,727 0,564 1,664 1 0,197 0,483

Családi állapot (nőtlen/hajadon)   9,293 3 0,026  

Házas, élettárssal él –0,864 0,354 5,970 1 0,015 0,421

Elvált, külön él –0,168 0,461 0,134 1 0,715 0,845

Özvegy 0,403 0,660 0,372 1 0,542 1,496

Településtípus (Budapest)   7,281 3 0,063  

Megyeszékhely –1,156 0,631 3,352 1 0,067 0,315

Város –0,644 0,492 1,716 1 0,190 0,525

Község –0,095 0,525 0,032 1 0,857 0,910

Régió (Közép-Magyarország)   3,710 6 0,716  

Közép-Dunántúl 0,632 0,557 1,288 1 0,256 1,881

Nyugat-Dunántúl 0,453 0,632 0,514 1 0,474 1,573

Dél-Dunántúl 0,770 0,540 2,029 1 0,154 2,159

Észak-Magyarország –0,104 0,614 0,029 1 0,866 0,901

Észak-Alföld 0,342 0,511 0,448 1 0,503 1,408

Dél-Alföld 0,542 0,507 1,140 1 0,286 1,719

folytatódik
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Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottság (nagyon 
rosszul ellátott)

  4,609 4 0,330  

Rosszul ellátott 0,350 0,452 0,598 1 0,439 1,419

Közepesen ellátott 0,831 0,495 2,817 1 0,093 2,297

Jól ellátott 0,100 0,506 0,039 1 0,843 1,105

Nagyon jól ellátott 0,667 0,514 1,684 1 0,194 1,948

Nemzetiségi hovatartozás (magyar)   3,156 2 0,206  

Roma (és magyar) 0,779 0,563 1,913 1 0,167 2,180

Más nemzetiségű (és magyar) –0,908 0,828 1,202 1 0,273 0,403

Bevándorlók és a többség közti feszültség (nincs)   3,387 2 0,184  

Nagy feszültség 0,603 0,444 1,847 1 0,174 1,828

Kismértékben van feszültség 0,066 0,396 0,028 1 0,867 1,069

Rendpartiság (nem rendpárti)   5,086 4 0,279  

Inkább nem rendpárti –0,289 0,375 0,593 1 0,441 0,749

Közepesen rendpárti –0,657 0,428 2,355 1 0,125 0,518

Inkább rendpárti –0,519 0,451 1,321 1 0,250 0,595

Nagyon rendpárti –0,945 0,458 4,259 1 0,039 0,389

Hit (nem vallásos)   4,821 2 0,090  

Vallásos a maga módján –0,138 0,275 0,250 1 0,617 0,872

Vallásos, az egyház tanításait követi –1,495 0,681 4,821 1 0,028 0,224

Ország gazdasági helyzete (jobb lesz)   3,325 2 0,190  

Rosszabb lesz 0,835 0,462 3,267 1 0,071 2,304

Ugyanilyen lesz 0,725 0,448 2,614 1 0,106 2,065

Pártpreferencia (bizonytalan)   6,792 4 0,147  

MSZP 0,757 0,404 3,516 1 0,061 2,132

Fidesz-KDNP 0,335 0,312 1,158 1 0,282 1,398

Jobbik –0,695 0,624 1,240 1 0,265 0,499

LMP 0,671 0,588 1,302 1 0,254 1,955

folytatódik
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Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Bevándorlók kulturális hatása Magyarországra: 
nyitottá teszik az új eszmék és kultúrák iránt 
(egyáltalán nem ért egyet)

  3,596 3 0,309  

Inkább nem ért egyet 0,296 0,393 0,566 1 0,452 1,344

Inkább egyetért 0,087 0,394 0,048 1 0,826 1,090

Teljes mértékben egyetért –1,052 0,779 1,823 1 0,177 0,349

Idegenellenesség (idegenbarát)   9,520 2 0,009  

Idegenellenes –0,634 0,526 1,455 1 0,228 0,530

Mérlegelő –0,878 0,285 9,507 1 0,002 0,416

Láthatóan más külföldi ismerős (nem ismer) 0,128 0,288 0,198 1 0,656 1,137

Konstans –1,244 0,925 1,807 1 0,179 0,288

Nagelkerke R2 26%

Szignifikancia (modell) 0,000

F2.8. táblázat: Származási preferenciák a munkaerőpiacon: a láthatóan más külföldi ügyintézőjelölt 
választásának magyarázói tényezői – logisztikus regressziós modell  
(2011. május, 2. hullám, N = 651)

Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Neme (férfi) –0,056 0,290 0,037 1 0,847 0,945

Korcsoport (18–29 éves) 10,283 5 0,068

30–39 éves –1,316 0,464 8,048 1 0,005 0,268

40–49 éves –1,149 0,486 5,595 1 0,018 0,317

50–59 éves –1,058 0,479 4,874 1 0,027 0,347

60–69 éves –1,127 0,607 3,444 1 0,063 0,324

70 éven felüli –0,697 0,699 0,992 1 0,319 0,498

Iskolai végzettség (legfeljebb 8 általános) 2,326 3 0,507

Szakmunkásképző –0,207 0,415 0,249 1 0,618 0,813

Érettségi –0,123 0,412 0,089 1 0,766 0,884

Felsőfokú 0,450 0,517 0,758 1 0,384 1,568

folytatódik
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Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Családi állapot (nőtlen/hajadon) 5,388 3 0,145

Házas, élettárssal él 0,137 0,395 0,121 1 0,728 1,147

Elvált, külön él 0,986 0,493 4,003 1 0,045 2,681

Özvegy 0,262 0,684 0,147 1 0,702 1,299

Településtípus (Budapest) 5,839 3 0,120

Megyeszékhely 0,831 0,631 1,736 1 0,188 2,296

Város 1,214 0,530 5,254 1 0,022 3,367

Község 0,927 0,577 2,579 1 0,108 2,527

Régió (Közép-Magyarország) 10,824 6 0,094

Közép-Dunántúl –0,130 0,557 0,055 1 0,815 0,878

Nyugat-Dunántúl –0,132 0,580 0,052 1 0,819 0,876

Dél-Dunántúl –0,799 0,574 1,939 1 0,164 0,450

Észak-Magyarország –1,528 0,612 6,223 1 0,013 0,217

Észak-Alföld –0,974 0,562 3,004 1 0,083 0,378

Dél-Alföld –0,125 0,502 0,062 1 0,803 0,882

Tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottság  
(nagyon rosszul ellátott)

7,295 4 0,121

Rosszul ellátott –0,576 0,495 1,358 1 0,244 0,562

Közepesen ellátott –0,621 0,536 1,341 1 0,247 0,537

Jól ellátott 0,252 0,473 0,285 1 0,594 1,287

Nagyon jól ellátott 0,379 0,494 0,588 1 0,443 1,461

Nemzetiségi hovatartozás (magyar) 3,401 2 0,183

Roma (és magyar) 1,048 0,569 3,401 1 0,065 2,853

Más nemzetiségű (és magyar) 0,096 0,726 0,018 1 0,895 1,101

Bevándorlók és a többség közti feszültség (nincs) 2,057 2 0,358

Nagy feszültség 0,465 0,532 0,764 1 0,382 1,591

Kismértékben van feszültség 0,639 0,459 1,941 1 0,164 1,894

Rendpártiság (nem rendpárti) 2,465 4 0,651

Inkább nem rendpárti 0,126 0,410 0,095 1 0,758 1,135

Közepesen rendpárti –0,234 0,462 0,258 1 0,612 0,791

Inkább rendpárti –0,203 0,549 0,137 1 0,711 0,816

Nagyon rendpárti –0,550 0,517 1,132 1 0,287 0,577

folytatódik
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Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Hit (nem vallásos) 7,438 2 0,024

Vallásos a maga módján –0,031 0,305 0,010 1 0,920 0,970

Vallásos, az egyház tanításait követi –2,067 0,785 6,926 1 0,008 0,127

Ország gazdasági helyzete (jobb lesz) 1,101 2 0,577

Rosszabb lesz –0,320 0,389 0,678 1 0,410 0,726

Ugyanilyen lesz –0,374 0,364 1,056 1 0,304 0,688

Pártpreferencia (bizonytalan) 6,296 4 0,178

MSZP –0,483 0,487 0,984 1 0,321 0,617

Fidesz-KDNP –0,237 0,337 0,496 1 0,481 0,789

Jobbik –1,052 0,636 2,734 1 0,098 0,349

LMP 0,708 0,559 1,605 1 0,205 2,030

Bevándorlók kulturális hatása Magyarországra: 
nyitottá teszik az új eszmék és kultúrák iránt 
(egyáltalán nem ért egyet)

2,531 3 0,470

Inkább nem ért egyet –0,377 0,420 0,806 1 0,369 0,686

Inkább egyetért –0,260 0,427 0,370 1 0,543 0,771

Teljes mértékben egyetért 0,342 0,537 0,406 1 0,524 1,408

Idegenellenesség (idegenbarát) 0,556 2 0,757

Idegenellenes 0,342 0,503 0,463 1 0,496 1,408

Mérlegelő 0,028 0,327 0,007 1 0,931 1,029

Láthatóan más külföldi ismerős (nem ismer) 0,470 0,297 2,505 1 0,113 1,600

Konstans –1,666 0,954 3,047 1 0,081 0,189

Nagelkerke R2 24%

Szignifikancia (modell) 0,000
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F2.9. táblázat: Nemi preferenciák a munkaerőpiacon: férfi ügyintézőjelölt választásának magyarázói 
tényezői – logisztikus regressziós modell Z2011. június, 3. hullám, N = 664)

Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Neme (férfi) 0,005 0,183 0,001 1 0,979 1,005

Korcsoport (18–29 éves) 1,569 5 0,905

30–39 éves –0,184 0,303 0,369 1 0,543 0,832

40–49 éves –0,266 0,328 0,656 1 0,418 0,767

50–59 éves –0,281 0,323 0,761 1 0,383 0,755

60–69 éves –0,057 0,380 0,022 1 0,882 0,945

70 éven felüli –0,006 0,429 0,000 1 0,988 0,994

Iskolai végzettség (legfeljebb 8 általános) 3,684 3 0,298

Szakmunkásképző 0,165 0,251 0,433 1 0,511 1,180

Érettségi –0,047 0,265 0,032 1 0,858 0,954

Felsőfokú –0,450 0,359 1,573 1 0,210 0,637

Családi állapot (nőtlen/hajadon) 6,159 3 0,104

Házas, élettárssal él 0,479 0,261 3,385 1 0,066 1,615

Elvált, külön él 0,360 0,328 1,205 1 0,272 1,433

Özvegy –0,125 0,411 0,093 1 0,760 0,882

Településtípus (Budapest) 3,397 3 0,334

Megyeszékhely –0,595 0,421 2,000 1 0,157 0,552

Város –0,592 0,367 2,598 1 0,107 0,553

Község –0,714 0,391 3,326 1 0,068 0,490

Régió (Közép-Magyarország) 11,298 6 0,080

Közép-Dunántúl 0,317 0,413 0,587 1 0,443 1,373

Nyugat-Dunántúl 0,820 0,417 3,864 1 0,049 2,270

Dél-Dunántúl 0,948 0,393 5,815 1 0,016 2,580

Észak-Magyarország 1,038 0,376 7,636 1 0,006 2,824

Észak-Alföld 0,417 0,367 1,293 1 0,255 1,518

Dél-Alföld 0,692 0,370 3,490 1 0,062 1,998

folytatódik
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Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottság  
(nagyon rosszul ellátott)

5,115 4 0,276

Rosszul ellátott 0,001 0,285 0,000 1 0,998 1,001

Közepesen ellátott 0,211 0,308 0,470 1 0,493 1,235

Jól ellátott –0,315 0,304 1,068 1 0,301 0,730

Nagyon jól ellátott 0,257 0,321 0,642 1 0,423 1,293

Nemzetiségi hovatartozás (magyar) 0,149 2 0,928

Roma (és magyar) –0,084 0,427 0,039 1 0,843 0,919

Más nemzetiségű (és magyar) 0,161 0,503 0,102 1 0,749 1,174

Bevándorlók és a többség közti feszültség (nincs) 3,335 2 0,189

Nagy feszültség 0,375 0,317 1,399 1 0,237 1,454

Kismértékben van feszültség 0,500 0,277 3,247 1 0,072 1,648

Rendpártiság (nem rendpárti) 4,263 4 0,372

Inkább nem rendpárti 0,510 0,298 2,936 1 0,087 1,665

Közepesen rendpárti 0,622 0,311 3,986 1 0,046 1,862

Inkább rendpárti 0,452 0,354 1,624 1 0,203 1,571

Nagyon rendpárti 0,473 0,325 2,115 1 0,146 1,604

Hit (nem vallásos) 2,971 2 0,226

Vallásos a maga módján –0,335 0,208 2,596 1 0,107 0,715

Vallásos, az egyház tanításait követi –0,099 0,296 0,111 1 0,739 0,906

Ország gazdasági helyzete (jobb lesz) 4,833 2 0,089

Rosszabb lesz 0,572 0,264 4,705 1 0,030 1,771

Ugyanilyen lesz 0,332 0,252 1,741 1 0,187 1,394

Pártpreferencia (bizonytalan) 3,081 4 0,544

MSZP –0,124 0,265 0,221 1 0,638 0,883

Fidesz-KDNP 0,138 0,212 0,422 1 0,516 1,148

Jobbik –0,460 0,337 1,863 1 0,172 0,631

LMP 0,026 0,462 0,003 1 0,956 1,026

folytatódik
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Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Bevándorlók kulturális hatása Magyarországra: 
nyitottá teszik az új eszmék és kultúrák iránt 
(egyáltalán nem ért egyet)

1,048 3 0,790

Inkább nem ért egyet –0,025 0,254 0,010 1 0,921 0,975

Inkább egyetért 0,008 0,264 0,001 1 0,975 1,008

Teljes mértékben egyetért 0,311 0,361 0,740 1 0,390 1,364

Idegenellenesség (idegenbarát) 1,658 2 0,436

Idegenellenes –0,431 0,344 1,573 1 0,210 0,650

Mérlegelő –0,153 0,194 0,620 1 0,431 0,858

Láthatóan más külföldi ismerős (nem ismer) –0,244 0,192 1,627 1 0,202 0,783

Konstans –1,305 0,618 4,464 1 0,035 0,271

Nagelkerke R2 11%

Szignifikancia (modell) 0,171

F2.10. táblázat: Származási preferenciák a lakáspiacon: a láthatóan más külföldi bérlő választásának 
magyarázói tényezői  – logisztikus regressziós modell (2011. május, 2. hullám, N = 698)

Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Neme (férfi) –0,454 0,235 3,720 1 0,054 0,635

Korcsoport (18–29 éves)   4,043 5 0,543  

30–39 éves –0,378 0,370 1,041 1 0,308 0,686

40–49 éves –0,463 0,426 1,180 1 0,277 0,629

50–59 éves –0,659 0,420 2,464 1 0,117 0,518

60–69 éves –0,687 0,485 2,007 1 0,157 0,503

70 éven felüli –1,020 0,548 3,469 1 0,063 0,361

Iskolai végzettség (legfeljebb 8 általános)   6,990 3 0,072  

Szakmunkásképző –0,082 0,316 0,067 1 0,796 0,922

Érettségi –0,561 0,361 2,418 1 0,120 0,571

Felsőfokú 0,384 0,419 0,843 1 0,359 1,469

folytatódik
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Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Családi állapot (nőtlen/hajadon)   3,299 3 0,348  

Házas, élettárssal él 0,287 0,352 0,666 1 0,415 1,332

Elvált, külön él 0,360 0,457 0,619 1 0,431 1,433

Özvegy 0,937 0,528 3,153 1 0,076 2,553

Településtípus (Budapest)   10,768 3 0,013  

Megyeszékhely –1,278 0,546 5,481 1 0,019 0,278

Város –0,980 0,459 4,562 1 0,033 0,375

Község –0,379 0,485 0,609 1 0,435 0,685

Régió (Közép-Magyarország)   10,091 6 0,121  

Közép-Dunántúl 0,945 0,488 3,739 1 0,053 2,572

Nyugat-Dunántúl 0,144 0,551 0,069 1 0,793 1,155

Dél-Dunántúl 1,263 0,522 5,858 1 0,016 3,537

Észak-Magyarország 0,372 0,532 0,489 1 0,484 1,451

Észak-Alföld 0,951 0,479 3,952 1 0,047 2,589

Dél-Alföld 0,424 0,511 0,688 1 0,407 1,528

Tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottság (nagyon 
rosszul ellátott)

  16,690 4 0,002  

Rosszul ellátott 0,641 0,368 3,038 1 0,081 1,899

Közepesen ellátott 0,944 0,400 5,575 1 0,018 2,571

Jól ellátott 0,214 0,432 0,245 1 0,621 1,238

Nagyon jól ellátott –0,494 0,479 1,063 1 0,302 0,610

Nemzetiségi hovatartozás (magyar)   9,607 2 0,008  

Roma (és magyar) 1,235 0,424 8,497 1 0,004 3,438

Más nemzetiségű (és magyar) –0,668 0,744 0,805 1 0,369 0,513

Bevándorlók és a többség közti feszültség (nincs)   3,505 2 0,173  

Nagy feszültség 0,718 0,385 3,476 1 0,062 2,050

Kismértékben van feszültség 0,394 0,325 1,468 1 0,226 1,483

Rendpártiság (nem rendpárti)   5,052 4 0,282  

Inkább nem rendpárti 0,184 0,320 0,332 1 0,565 1,202

Közepesen rendpárti –0,263 0,361 0,529 1 0,467 0,769

Inkább rendpárti –0,038 0,425 0,008 1 0,929 0,963

Nagyon rendpárti –0,611 0,399 2,353 1 0,125 0,543

folytatódik
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Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Hit (nem vallásos)   3,089 2 0,213  

Vallásos a maga módján –0,146 0,252 0,333 1 0,564 0,865

Vallásos, az egyház tanításait követi –0,865 0,492 3,084 1 0,079 0,421

Ország gazdasági helyzete (jobb lesz)   1,968 2 0,374  

Rosszabb lesz –0,389 0,318 1,496 1 0,221 0,678

Ugyanilyen lesz –0,428 0,322 1,762 1 0,184 0,652

Pártpreferencia (bizonytalan)   3,247 4 0,517  

MSZP 0,084 0,348 0,059 1 0,808 1,088

Fidesz-KDNP –0,287 0,292 0,962 1 0,327 0,751

Jobbik 0,305 0,390 0,612 1 0,434 1,357

LMP 0,426 0,508 0,702 1 0,402 1,531

Bevándorlók kulturális hatása: Magyarországra: 
nyitottá teszik az új eszmék és kultúrák iránt 
(egyáltalán nem ért egyet)

  8,710 3 0,033  

Inkább nem ért egyet 0,886 0,405 4,777 1 0,029 2,426

Inkább egyetért 1,198 0,408 8,628 1 0,003 3,314

Teljes mértékben egyetért 1,002 0,493 4,137 1 0,042 2,725

Idegenellenesség (idegenbarát)   3,208 2 0,201  

Idegenellenes 0,363 0,353 1,056 1 0,304 1,438

Mérlegelő –0,225 0,258 0,761 1 0,383 0,798

Láthatóan más külföldi ismerős (nem ismer) 0,624 0,245 6,476 1 0,011 1,867

Konstans –2,171 0,801 7,334 1 0,007 0,114

Nagelkerke R2 22%

Szignifikancia (modell) 0,000
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F2.11. táblázat: Nemi  preferenciák a lakáspiacon: férfi bérlő választásának magyarázói tényezői  
– logisztikus regressziós modell (2011. május, 2. hullám, N = 698)

Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Neme (férfi) –0,394 0,190 4,294 1 0,038 0,674

Korcsoport (18–29 éves)   2,695 5 0,747  

30–39 éves 0,350 0,311 1,260 1 0,262 1,418

40–49 éves 0,138 0,357 0,151 1 0,698 1,149

50–59 éves 0,370 0,339 1,190 1 0,275 1,448

60–69 éves 0,026 0,390 0,004 1 0,947 1,026

70 éven felüli 0,283 0,425 0,444 1 0,505 1,327

Iskolai végzettség (legfeljebb 8 általános)   4,307 3 0,230  

Szakmunkásképző –0,385 0,251 2,350 1 0,125 0,680

Érettségi –0,570 0,283 4,076 1 0,043 0,565

Felsőfokú –0,440 0,341 1,663 1 0,197 0,644

Családi állapot (nőtlen/hajadon)   1,849 3 0,604  

Házas, élettárssal él –0,326 0,281 1,349 1 0,245 0,722

Elvált, külön él –0,461 0,369 1,561 1 0,212 0,631

Özvegy –0,404 0,411 0,966 1 0,326 0,668

Településtípus (Budapest)   13,927 3 0,003  

Megyeszékhely –0,827 0,411 4,061 1 0,044 0,437

Város –0,770 0,334 5,318 1 0,021 0,463

Község –0,091 0,355 0,065 1 0,799 0,913

Régió (Közép Magyarország)   12,127 6 0,059  

Közép-Dunántúl –0,523 0,380 1,899 1 0,168 0,593

Nyugat-Dunántúl –0,489 0,403 1,471 1 0,225 0,613

Dél-Dunántúl 0,379 0,391 0,939 1 0,333 1,461

Észak-Magyarország –0,116 0,369 0,098 1 0,754 0,891

Észak-Alföld 0,186 0,357 0,273 1 0,601 1,205

Dél-Alföld –0,720 0,412 3,054 1 0,081 0,487

folytatódik
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Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottság  
(nagyon rosszul ellátott)

  2,673 4 0,614  

Rosszul ellátott 0,042 0,290 0,021 1 0,885 1,043

Közepesen ellátott –0,174 0,328 0,281 1 0,596 0,840

Jól ellátott 0,007 0,331 0,001 1 0,982 1,007

Nagyon jól ellátott 0,319 0,344 0,862 1 0,353 1,376

Nemzetiségi hovatartozás (magyar)   2,469 2 0,291  

Roma (és magyar) –0,207 0,400 0,268 1 0,605 0,813

Más nemzetiségű (és magyar) 0,668 0,463 2,078 1 0,149 1,949

Bevándorlók és a többség közti feszültség (nincs)   2,388 2 0,303  

Nagy feszültség 0,451 0,315 2,056 1 0,152 1,570

Kismértékben van feszültség 0,182 0,268 0,458 1 0,499 1,199

Rendpártiság (nem rendpárti)   0,921 4 0,922  

Inkább nem rendpárti 0,239 0,273 0,768 1 0,381 1,270

Közepesen rendpárti 0,089 0,293 0,093 1 0,761 1,093

Inkább rendpárti 0,199 0,342 0,339 1 0,561 1,220

Nagyon rendpárti 0,187 0,305 0,377 1 0,539 1,206

Hit (nem vallásos)   0,331 2 0,847  

Vallásos a maga módján 0,024 0,208 0,013 1 0,908 1,024

Vallásos, az egyház tanításait követi –0,156 0,346 0,203 1 0,652 0,856

Ország gazdasági helyzete (jobb lesz)   1,291 2 0,524  

Rosszabb lesz 0,221 0,263 0,704 1 0,401 1,247

Ugyanilyen lesz 0,011 0,267 0,002 1 0,966 1,011

Pártpreferencia (bizonytalan)   3,526 4 0,474  

MSZP –0,055 0,276 0,039 1 0,843 0,947

Fidesz-KDNP 0,001 0,228 0,000 1 0,997 1,001

Jobbik 0,278 0,313 0,787 1 0,375 1,320

LMP –0,704 0,471 2,235 1 0,135 0,495

folytatódik
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Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Bevándorlók kulturális hatása Magyarországra: 
nyitottá teszik az új eszmék és kultúrák iránt 
(egyáltalán nem ért egyet)

  1,419 3 0,701  

Inkább nem ért egyet 0,233 0,266 0,763 1 0,382 1,262

Inkább egyetért 0,034 0,278 0,015 1 0,902 1,035

Teljes mértékben egyetért –0,047 0,368 0,016 1 0,898 0,954

Idegenellenesség (idegenbarát)   4,083 2 0,130  

Idegenellenes –0,446 0,307 2,110 1 0,146 0,641

Mérlegelő –0,372 0,200 3,442 1 0,064 0,690

Láthatóan más külföldi ismerős (nem ismer) 0,554 0,195 8,086 1 0,004 1,741

Konstans –0,168 0,614 0,075 1 0,784 0,845

Nagelkerke R2 15%

Szignifikancia (modell) 0,002
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bevezetés

Egy „színvak” társadalomban nem befolyásolná a munkáltató, illetve lakáskiadó döntését az, hogy a jelent-
kező milyen származású és bőrszínű. Ebben az elképzelt világban egy afrikai, egy arab, egy kínai vagy egy 
határon túli magyar ugyanolyan eséllyel kapná meg a munkát, illetve a lakást, feltéve, hogy az állásra, illetve 
a lakásbérlésre jelentkezők egyéb – a kérdések szempontjából fontos – tulajdonságai megegyeznének. Ezt  
a helyzetet modelleztük 2011-ben a „Migráns esélyek és tapasztalatok” című kutatás1 egyik kérdésével, mely-
nek kapcsán a válaszadók bevándorlókkal kapcsolatos elutasítását (vagy élesebben fogalmazva: diszkriminá-
ciós viselkedési valószínűségét) két fiktív munkáltatói és egy lakáskiadási kérdéssel mértük. A kutatás során 
a válaszadóknak a megmutatott képeken szereplő személyeket kellett sorba rendezniük aszerint, hogy kit 
vennének fel legszívesebben a helyi önkormányzathoz takarítónőnek, karbantartónak, ügyintézőnek, illetve 
kinek adnák ki lakásukat. Az adatfelvétel 2011 első felének három egymást követő hónapjában (2011. április, 
május, június) zajlott.2

Az elképzelt helyzetek mindegyikében a válaszadók nagyjából négyötöde a határon túli magyart választot-
ta első helyen, ezért ebben a tanulmányban azt vizsgáljuk, hogy mely tényezőknek van szerepe abban, hogy 
valaki elutasítja az afrikai, arab, kínai fiktív jelentkezőket, akiket összefoglalóan „láthatóan más külföldieknek” 
nevezünk. A tanulmányban arra keressük a választ, hogy a legfontosabb szociodemográfiai tényezők mel-
lett mely attitűdök, beállítódások határozzák meg a láthatóan más külföldiek elutasításának egyéni szintjét.  
A fiktív munkáltatói, illetve lakáskiadói helyzetet ebben a tanulmányban kumulálva elemezzük, és a számítá-
sokban összevonjuk a nőkre és férfiakra vonatkozó „első helyezéseket”.3 

Előbb kétváltozós összefüggések segítségével, majd többváltozós modellekkel vizsgáljuk, hogy a különböző 
társadalom-lélektani mutatók, a politikai részvétel és a pártválasztás, illetve a bevándorlókkal kapcsolatos 
attitűdök hogyan függnek össze a láthatóan más külföldiek elutasításával. 

Elméleti háttér és korábbi kutatási tapasztalatok

Az empirikus adatfelvétel keretei lehetővé tették, hogy a hónaponként váltakozó szituáció és az alapvető 
szociodemográfiai kérdések mellett a diszkriminatív viselkedést meghatározó egyéb attitűdbeli  kérdéseket is 
alaposan körüljárjuk. 

1 A kutatást az Európai Integrációs Alap finanszírozta, a 2010/3.1.5.3 Támogatási Szerződés keretében valósult meg.
2 A kutatás módszeréről, az adatfelvételről és a kísérleti elrendezésről lásd részletesebben kiadványunk 4. fejezetében Simonovits 

Bori: Ali, Chen, Fatima és Sára esélyei a magyar munkaerő- és lakáspiacon című tanulmányát. A képek kártyalapokon való elren-
dezését a hozzájuk tartozó „mini-önéletrajzokkal” a hivatkozott tanulmány F1. függeléke tartalmazza. 

3 A lakáspiaci és munkáltatói szituációk speciális elemzéseit lásd uo.
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Az empirikus előítéletesség- és idegenellenesség-kutatásokat feldolgozó szakirodalom szerint általában az 
előítéletességet (és ezen belül az idegenellenességet is) nemcsak a válaszadók alapvető társadalmi-demográ-
fiai változói határozzák meg (kor, iskolázottság, gazdasági aktivitás stb.), hanem a különböző kisebbségekkel 
kapcsolatos attitűdök és a bevándorlókkal kapcsolatos beállítódások szorosan összefüggnek az idegenelle-
nességgel.

Sik 1995-ben megjelent „xxxellenesség Magyarországon 1994” című tanulmánya a társadalmi távolság ha-
tását vizsgálja az idegenellenesség szintjére, Kovács (1995) ugyanezen az adatbázison az „előítéletes projek-
ció-e a becslés” hipotézisét tesztelte a zsidókra vonatkozó létszámbecslési hajlandóság és a társadalmi távol-
ság gyerekbarátkozásokon4 keresztül mért változója kapcsolatának felderítésével. Mérése szerint a becslésre 
való hajlandóság önmagában nem jelez antiszemita projekciót.

Csepeli, Fábián és Sik (1998) idegenellenességet elemző modellje az alapvető társadalmi-demográfiai vál-
tozók mellett a „puhább” magyarázó változók csoportját különbözteti meg. Vizsgálják egyrészt az ún. társa-
dalom-lélektani változók (mint pl. vallásosság, tekintélyelvűség, elégedettség, anyagi helyzet változásának 
szubjektív vetülete), másrészt a migrációval kapcsolatos kontextuális változók (migrációs burok és migrációs 
tapasztalat), harmadrészt a politikai beállítódásokat (pártválasztási preferencia és politikai részvétel) hatásait 
az idegenellenességre. 

Dencső és Sik (2007) tanulmányukban a személyes ismerős létének hatását vizsgálták az idegenellenesség-
re, és kimutatták, hogy ha van a kérdezett személyes ismerősei között menekült, az szignifikánsan csökkenti 
az idegenellenességét, kontrollálva a legalapvetőbb szociodemográfiai változókra (nem, kor, iskolai végzett-
ség és településtípus).

eredmények

A láthatóan más csoportok elutasításának valószínűsége 
főbb társadalmi-demográfiai jellemzők szerint
A láthatóan más külföldiek elutasításának eltéréseit5 a főbb társadalmi jellemzők szerint az 1. táblázatban 
foglaltuk össze. Mivel a származást egy kétértékű változóvá alakítottuk (határon túli magyar/láthatóan más 
külföldi), átlagelemzést végeztünk, melynek értéke százalékká alakítva azt mutatja, hogy a válaszolók milyen 
arányban választottak határon túli magyart a kutatás három hullámának összességében. Diszkriminatív vi-
selkedési hajlandóságnak nevezzük azt, ha valaki a határon túli magyart részesítette előnyben a választás 
során.

4 A kérdés 1994-ben így hangzott: „Ön hogyan vélekedne arról, ha gyereke … gyerekkel barátkozna?” A kérdőívben 19 kisebbségi 
csoportot soroltak fel, lásd Replika, 1995, 17–18: 288.

5 A láthatóan más külföldiek elutasítását a képválasztáson keresztül a kutatás mindhárom hullámában vizsgáltuk, melynek köszön-
hetően csaknem 3000 személyre van adatunk. 
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1. táblázat: A diszkriminációs viselkedési valószínűség főbb szociodemográfiai tényezői – átlagelemzés 
(ahol a 0 érték összesíti azokat, akik láthatóan más külföldit, az 1-es, akik határon túli magyart 
választottak) (N = 2886) (%)

Szociodemográfiai változók Választás, % N Szórás

Összesen 81 2886 0,394

Nem

Férfi 80 1344 0,398

Nő 81 1542 0,390

Szignifikancia (F-próba) 0,483

Korcsoportok

18–29 éves 73 569 0,445

30–39 éves 78 581 0,417

40–49 éves 82 425 0,387

50–59 éves 84 564 0,368

60–69 éves 86 400 0,346

70 éven felüli 87 348 0,341

Szignifikancia (F-próba) 0,000

Iskolai végzettség

Legfeljebb 8 általános 78 793 0,418

Szakmunkásképző 83 873 0,380

Érettségi 82 836 0,383

Felsőfokú 81 383 0,395

Szignifikancia (F-próba) 0,040

Családi állapot

Nőtlen/hajadon 77 651 0,423

Házas, élettárssal él 82 1506 0,383

Elvált, külön él 77 360 0,424

Özvegy 86 368 0,344

Szignifikancia (F-próba) 0,000

folytatás
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Szociodemográfiai változók Választás, % N Szórás

Településtípus

Budapest 78 506 0,413

Megyeszékhely 86 556 0,348

Város 81 848 0,389

Község 79 975 0,410

Szignifikancia (F-próba) 0,001

Nemzetiségi önbesorolás

Magyar 82 2637 0,383

Roma (és magyar) 56 146 0,498

Más nemzetiségű (és magyar) 82 88 0,387

Szignifikancia (F-próba) 0,000

Vagyontárgyakkal való ellátottság

Nagyon rosszul ellátott 82 693 0,382

Rosszul ellátott 80 528 0,399

Közepesen ellátott 77 456 0,420

Jól ellátott 83 563 0,373

Nagyon jól ellátott 80 574 0,398

Szignifikancia (F-próba) 0,105

Telekommunikációs index

Egyik sem 78 175 0,417

Csak internet (70) 31 0,465

Csak mobil 80 589 0,402

Internet és mobil 78 820 0,412

Csak vezetékes telefon 87 200 0,342

Internet és vezetékes telefon ((90)) 27 0,312

Telefon és mobil 86 319 0,352

Internet, mobil és vezetékes 
telefon

82 710 0,386

Szignifikancia (F-próba) 0,013

Megjegyzés: (( )): 30-nál kisebb elemszám, ( ): 50-nél kisebb elemszám.



Elutasítók és elutasítottak 123

A táblázat alapján elmondható, hogy: 
nemek szerint nincs eltérés a láthatóan más külföldiek elutasításában: a nők és férfiak egyaránt négy- ●
ötöde tekinthető elutasítónak;
minél idősebb a válaszadó, annál nagyobb eséllyel utasítja el a láthatóan más külföldieket; ●
a szakmunkásképzőt végzettek utasítják el leginkább a láthatóan más külföldieket, a legfeljebb 8 általá- ●
nost végzettek pedig a legkevésbé;
a megyeszékhelyen élők az átlagosnál nagyobb arányban utasítják el a láthatóan más külföldieket; ●
az özvegyek az átlagosnál nagyobb, az egyedül élők mindkét csoportja (nőtlen vagy hajadon, illetve el- ●
vált, különélő) az átlagosnál kisebb eséllyel elutasítók a láthatóan más külföldiekkel szemben;
az önmagukat romának vallók sokkal nagyobb valószínűséggel választanak láthatóan más külföldieket,  ●
mint a magukat magyarnak, illetve más nemzetiségűnek vallók;
akiknek csak vezetékes telefonjuk van, azok az átlagosnál kevésbé elutasítják el a láthatóan más külföl- ●
dieket.

A társadalom-lélektani, politikai és bevándorlókkal kapcsolatos 
vélekedések és az elutasítás összefüggései 

Társadalom-lélektani változók6

A Csepeli, Fábián és Sik (1998) által javasolt társadalom-lélektani változók közül jelen kutatás során a vallásos-
ságra és az elégedettségre (saját anyagi helyzet és az ország gazdasági helyzete) kérdeztünk rá. A vallásosság 
szerepéről eltérő hipotézisek fogalmazhatók  meg. Elvileg a vallásosság egy befogadó világképpel párosul, de 
empirikus kutatások szerint ez az összefüggés csak a fiatalok esetében igaz, az idősek esetében éppen ellen-
tétes hatású (Fábián és Erős, 1996) .

A kérdőív kérdései lehetőséget teremtettek két további társadalom-lélektani változó vizsgálatára. Ezek:
a különböző társadalmi csoportokkal kapcsolatos feszültségérzet és ●
a rendpártiság ● 7, azaz a bevándorlókkal kapcsolatos szabályozás szigorításával való egyetértés egyaránt 
használható változóként. 

Általában mind a vallásosság, mind az istentiszteletre járás gyakorisága növeli a láthatóan más külföldiek-
kel szembeni elutasítás arányát (2. táblázat).

6 A fogalomról lásd részletesen Csepeli, Fábián és Sik (1998) tanulmányát.
7 A rendpártiság mutatót három állításból létrehozott főkomponensből alakítottuk ki, mely állítások rendre a következők voltak: 

(1) Magyarországon a bevándorlási szabályok szigorítására van szükség („mig7a”); (2) A bevándorlókat szigorú megfigyelés alatt 
kell tartani („mig7b”); (3) Létre kell hozni olyan bűnügyi nyilvántartást, melyben az elkövetők faji hovatartozását is számon tartják 
(„mig7c”). A főkomponens segítségével az eredeti információtartalom igen jelentős része, 71 százaléka volt megragadható. Az 
így létrehozott főkomponenst kvintilisekre osztva használtuk további elemzésekhez. (A főkomponens létrehozásáról lásd kiad-
ványunk 1. fejezetében Krekó Péter és Juhász Attila: Honnan jönnek, hányan vannak, mit csináljunk velük? című tanulmányát.) 
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2. táblázat: A diszkriminációs viselkedési valószínűség a vallásosság mutatói szerint  
– átlagelemzés (ahol a 0 érték összesíti azokat, akik láthatóan más külföldit,  
az 1-es, akik határon túli magyart választottak) (N = 2886) (%)

A vallásosság mutatói
Az elutasítók aránya, 

%
N Szórás

Mennyire vallásos Ön?

Nem vallásos (N = 808) 77 808 0,421

Vallásos a maga módján (N = 1546) 82 1546 0,386

Vallásos, az egyház tanításait követi (N = 371) 90 371 0,300

Összesen 81 2724 0,388

Szignifikancia (F-próba) 0,000

Milyen gyakran jár templomba, istentiszteletre?

Soha (N = 1171) 78 1171 0,417

Ritkábban mint évente (N = 774) 81 774 0,391

Évente néhány alkalommal (N = 495) 84 495 0,366

Havonta vagy gyakrabban (N = 417) 85 417 0,357

Összesen 81 2857 0,394

Szignifikancia (F-próba) 0,001

Nyilván az összefüggés mögött meghúzódó fontos magyarázó változó a kor,8 és alaposabb elemzést igényel 
annak eldöntése, hogy a hatás önmagában is megmarad-e (ennek vizsgálatát teszi lehetővé a későbbiekben 
tárgyalandó logisztikus regressziós modell).

A kérdőívben négy kérdéssel mértük a különböző társadalmi csoportok között érzékelhető feszültséget. 
A bevándorlók és a többségi társadalom között érzékelhető feszültség mellett rákérdeztünk a romák és nem 
romák közötti, a szegények és gazdagok közötti, végül az idősek és fiatalok között érzékelhető feszültségre.  
A bevándorlókkal kapcsolatos feszültséget érzők aránya magas, de még ennél is nagyobb arányban éreznek a 
magyarok feszültséget a cigányok és nem cigányok, valamint a szegények és gazdagok között.9 A négy kérdés 
közül legkevésbé a generációs feszültség van jelen. 

Egyik feszültségtípus sem befolyásolja statisztikailag szignifikánsan azt, hogy a kérdezett láthatóan más 
külföldit választ-e. A válaszok megoszlását lásd az F1. függelék F1.1. táblázatában.

8 A korcsoportokra osztott elemzés az istentiszteletre járás gyakorisága esetén teljesen és a vallásosság esetén részben „kisimítja” 
a diszkriminatív viselkedési hajlandóságban tapasztalt különbségeket: a vallásosság hatása a diszkriminációs viselkedési hajlan-
dóságra csak a 40–49 és az 50–59 évesek között szignifikáns.

9 Lásd kiadványunk 2. fejezetében Bernát Anikó: A bevándorlókkal szembeni feszültségek című tanulmányát.
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Sem a saját anyagi helyzettel, sem az ország gazdasági helyzetével kapcsolatos várakozások nem befolyá-
solták érdemben a válaszadó diszkriminatív viselkedési hajlandóságát. A válaszok megoszlását az F1. függelék 
F1.2. táblázata mutatja.

A válaszadók „rendpártiságát” a következő három állítással való egyetértési skálával mértük: (1) Magyar-
országon a bevándorlási szabályok szigorítására van szükség; (2) A bevándorlókat szigorú megfigyelés alatt 
kell tartani; (3) Létre kell hozni olyan bűnügyi nyilvántartást, melyben az elkövetők faji hovatartozását is szá-
mon tartják.  

Az 1. ábrán látható, hogy minél inkább egyetértett egy válaszadó a rendpártisággal kapcsolatos állítá-
sokkal, annál nagyobb eséllyel választotta az elébe tett arcképek közül a határon túli magyar képét. Míg  
a bevándorlókkal kapcsolatos szabályozás szigorításaival nem egyetértők háromnegyede, addig az állítással 
legnagyobb mértékben egyetértők 86 százaléka választotta első helyen a határon túli magyar képet.
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1. ábra: A rendpárti attitűd hatása a láthatóan más külföldi csoportok elutasítására: azok aránya,  
akik határon túli magyart választottak (%)

Pártpreferencia és elutasítás
A külföldiekkel kapcsolatos attitűdöknek fontos magyarázó változója lehet a választási hajlandóság és a párt-
preferencia. Nincs lényeges különbség az elutasítás mértékében azok között, akik elmennének szavazni (81%), 
és azok között, akik nem (80%). A pártpreferencia szerinti összevetés sem szignifikáns összességében, azon-
ban a két kisebb parlamenti párt szavazótábora között jelentős különbség mutatkozik (2. ábra).
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2. ábra: A pártpreferencia hatása a láthatóan más külföldi csoportok elutasítására: azok aránya, akik 
határon túli magyart választottak (%) 

Míg az LMP-szavazók 76, a Jobbik-szavazók 84 százaléka utasította el a láthatóan más külföldiek válasz-
tását.

A bevándorlókkal kapcsolatos nézetek és az idegellenesség10 

A bevándorlókkal kapcsolatos gazdasági félelmek erősebbek, mint a kulturálisak.11 A bevándorlók elutasítása 
elsősorban „anyagi természetű”, azaz érvényesül a szakirodalomból jól ismert jóléti sovinizmus jelensége. 
Felmérésünk szerint 2011 első felében a magyarok kétharmada (66%) félt attól, hogy a bevándorlók elveszik 
tőlük a munkahelyeket.12 A bevándorlók kulturális hatásával kapcsolatosan is többségben vannak azok, akik  
a migránsok szerepét negatívan értékelik, de ebben a dimenzióban az elutasítás mérsékeltebb: a válaszadók 
45 százaléka értett egyet azzal az állítással, hogy a bevándorlók nyitottabbá teszik Magyarországot az új esz-
mék és kultúrák iránt. 

Érdekes különbség, hogy míg a kulturális hatás megítélése szignifikáns, és lineáris összefüggést mutat a lát-
hatóan más csoportok elutasításával, addig a gazdasági hatás megítélése terén nem különböznek jelentősen  

10 Az idegenellenességet a menekültek Magyarországra való beengedésével kapcsolatos standard  kérdéssel mértük.
11 Lásd Juhász Attila: A magyarok leginkább a munkahelyeket féltik a bevándorlóktól című írását (Juhász, 2011).
12 Ez a félelem az elmúlt majd 10 évben nem változott jelentősen: 2002-ben 59 százalék volt az állítással egyetértők és 29 százalék 

az elutasítók aránya.
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a vélemények. Minél pozitívabbnak látja a válaszadó a bevándorlók kulturális hatását, annál kisebb valószínű-
séggel utasítja el a láthatóan más csoportokat: a különbség a teljes mértékben egyetértők és a nem egyetér-
tők között mindössze 6 százalék (3. ábra). 
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3. ábra: A láthatóan más külföldi csoportok elutasítása a bevándorlók gazdasági és kulturális hatásának 
megítélése szerint (%) 

Társadalmi távolság
A társadalmi távolságot a kérdőívben a Bogardus-skála három állításával mértük.13 A három láthatóan más 
külföldi csoporttal (afrikai, arab, kínai) kapcsolatban érzékelt társadalmi távolság mérését kiegészítettük a ha-
táron túli magyarokkal és két hazai kisebbséggel kapcsolatos kérdéssorral. Csakúgy, mint az idegenellenesség 
kérdéssor esetében, a romák megítélése volt a legrosszabb és a határon túli magyaroké a legkedvezőbb.

Míg a megkérdezettek majdnem fele (48%-a) sem szomszédnak, sem kollégának, sem családtagnak nem 
fogadna el romát, a határon túli magyarok esetében mindössze 7 százalékos a teljes elutasítottság és 66 
százalékos a teljes elfogadás. A három láthatóan más csoport esetében a legelutasítottabbak az arabok (a 
megkérdezettek 43%-a nem fogadna el őket sem családtagnak, sem szomszédnak, sem kollégának), majd 

13 „Elfogadna-e egy határon túli magyart, afrikait, arabot, kínait, cigányt és zsidót családtagnak/szomszédnak/munkatársnak?”
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az afrikaiak (38%) és végül a kínaiak (33%). A zsidók megítélése valamivel jobb, őket a megkérdezettek (31%) 
százaléka utasította el és 39 százalék fogadta el minden kapcsolati szinten.14 

Ha megvizsgáljuk, milyen hatással van a társadalmi távolság a láthatóan más külföldiek elutasítására, azt 
találjuk, hogy minél elfogadóbb valaki a láthatóan más csoportokkal a társadalmi távolság skálán, annál ki-
sebb valószínűséggel utasítja el őket a képválasztás során. Az elutasítás esélyét nagyjából 10 százalékkal csök-
kenti, ha valaki minden kapcsolati fokon elfogadja az afrikaiakat, arabokat, kínaiakat azokhoz képest, akik 
semmilyen szinten nem fogadnák el őket (4. ábra). 
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4. ábra: Afrikaiakkal, arabokkal, kínaiakkal és határon túli magyarokkal szemben érzett társadalmi távolság és 
a elutasítás összefüggése – azok aránya, akik elutasították a láthatóan más külföldi választását (%) 

A határon túli magyarokkal kapcsolatban érzett társadalmi távolság érzete nem befolyásolja statisztika-
ilag szignifikánsan az elutasítás mértékét. A válaszolók négyötöde ezt a csoportot minden szinten elfogad-
ja, viszont ahhoz a kisebbséghez tartozók, akik semmilyen kapcsolati szinten nem fogadják el a határon túli 
magyarokat, nagyobb mértékben utasítják el a láthatóan más külföldieket a képválasztás során. (A válaszok 
részletesebb megoszlását lásd F1. függelék: F1.3. táblázat).

14 Erről részletesebb lásd kiadványunk 3. fejezetében Szalai Boglárka: A személyes ismerős léte és a társadalmi távolság kapcsolata 
című tanulmányát.
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A személyes ismerős hatása az elutasításra
A kontaktushipotézis szerint a személyes ismerős léte jótékonyan hat az előítéletességre, és csökkenti a gye-
rek külföldi csoportokkal való barátkozásán keresztül érzékelhető társadalmi távolságot.15

Az 5. ábra segítségével azt vizsgáljuk, hogy hogyan hat a személyes ismerős léte az elutasítás szintjére. 
Bármely láthatóan más külföldi ismerős léte csökkenti az elutasítás esélyét, azaz igazolódni látszik a kon-
taktushipotézis. Más szavakkal: mindazok, akiknek van afrikai, arab vagy kínai ismerősük, nagyobb eséllyel 
választanak láthatóan más külföldit első helyen. 
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5. ábra: Az első helyen határon túli magyart választók aránya aszerint, hogy személyesen  
ismer-e láthatóan más külföldi csoportokba tartozót (%)

Az adatelemezésből továbbá kiderült, hogy a megkérdezettek döntő többsége nem ismer láthatóan más 
külföldieket, viszont határon túli ismerőse a válaszadók kétharmadának van.16

15 Erről részletesebb lásd kiadványunk 3. fejezetében Szalai Boglárka: A személyes ismerős léte és a társadalmi távolság kapcsolata 
című tanulmányát.

16 A 3000 megkérdezett 66%-a ismert határon túli magyart. A láthatóan más külföldiek esetében mért arányok: 11% ismer afrikait, 
20% arabot és 30% kínait.
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Idegenellenesség és az elutasítás szintje
2011-es adatfelvétel idején a felnőtt lakosság valamivel több mint egyharmada (35%-a) értett egyet azzal a 
nyíltan idegenellenesnek tekinthető állítással, hogy az országba egyetlen menedékkérőt sem kellene been-
gedni. Ezzel szemben a magyar felnőttek mindösszesen 11 százaléka tekinthető idegenbarátnak: szerintük 
minden menedékkérőt be kell fogadni. A megkérdezettek valamivel több mint fele (54%-a) mérlegelné a me-
nedék nyújtását, illetve megtagadását. Nem meglepő, hogy az idegenbarátok az átlagosnál jelentősen kisebb 
arányban bizonyultak elutasítónak a képválasztás során (6. ábra).
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6. ábra: Idegenellenesség és származási preferenciák: azok aránya, akik határon túli magyart választottak az 
idegenbarátok, a mérlegelők és az idegenellenesek körében (%)

Diszkriminációs tapasztalat és az elutasítás szintje
Fontos magyarázó tényezője lehet az egyén képválasztási preferenciájának az, hogy őt érte-e személyében 
diszkrimináció. A kérdezést megelőző elmúlt egy évben a felnőtt magyar népesség 5 százalékát diszkriminál-
ták az életkora miatt, 4 százaléka tapasztalt hátrányos megkülönböztetést etnikai vagy nemzetiségi hovatar-
tozása miatt, 3 százaléka pedig a neme miatt. Összesítve a különböző diszkriminációs alapokat, a csaknem 
3000 megkérdezett 9 százaléka számolt be arról, hogy az elmúlt évben diszkriminálták.
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Azok a válaszadók, akiket diszkrimináltak a kérdezést megelőző évben, kisebb eséllyel voltak elutasítók 
(68%), mint akiket nem diszkrimináltak (82%). Természetesen a kisebbségi származás is állhat az összefüggés 
hátterében (7. ábra).17 
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7. ábra: Diszkriminációs tapasztalatok és származási preferenciák: azok aránya, akik határon túli magyart 
választottak az idegenbarátok, a mérlegelők és az idegenellenesek körében (%)

A láthatóan más külföldiek elutasításának/elfogadásának sokváltozós modelljei
Végül logisztikus regressziós modellekkel vizsgáltuk, hogy mi határozza meg a láthatóan más külföldi csopor-
tok elutasítását, illetve elfogadását.

Az elutasítást meghatározó tényezők
A láthatóan más csoportok elutasításának vizsgálatakor fontos kérdés, hogy mely magyarázó változóknak 
van önálló hatásuk, azaz kontroll alatt tartva is szignifikánsan befolyásolják az elutasító választást. A kérdést 

17 Az önbevallás alapú roma származás sokszorosára növeli az etnikai diszkriminációs tapasztalatot: azok közül, akik romának (vagy 
romának és magyarnak) vallják magukat, csaknem minden második megkérdezett tapasztalt hátrányos megkülönböztetést etni-
kai vagy nemzetiségi hovatartozása miatt, ezzel szemben a magyar vagy más nemzetiségűek alig tapasztaltak etnikai alapú hát-
rányos megkülönböztetést a kérdezést megelőző elmúlt egy évben. A romák körében a nemi alapú diszkriminációs tapasztalat 
is erőteljesebben jelen van, mint a teljes társadalomban. Erről részletesebben lásd a Tárki Diszkriminációs tapasztalatok című 
sajtóanyagát: http://www.tarki.hu/hu/news/2011/kitekint/20110912.html

http://www.tarki.hu/hu/news/2011/kitekint/20110912.html
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két modellel vizsgáltuk: a „szűkített modell” csak az elemzésbe bevont szociodemográfiai18 változókat tartal-
mazza, a „bővített modell” pedig az elutasítás szempontjából releváns kérdéseket is magában foglalt, ügyelve 
arra, hogy az egymással túl erősen korreláló magyarázó változók ne kerüljenek be a modellbe.19

Társadalmi-lélektani változók:1. 
feszültségváltozó: a bevándorlók és a magyarok közti feszültségváltozóval mérve, mert a feszültségmu- ●
tatók közti páronkénti korreláció 0,3 feletti;
a „rendpártiságot” mérő főkomponenst 5 kategóriában; ●
vallásosság: csak a „hit” változóval mérve, mert az istentiszteletre járás gyakorisága és a hit változója  ●
erősen korrelál (0,605);
szubjektív jólét: az ország várható gazdasági helyzetével mérve, mert a saját szubjektív anyagi helyzet  ●
és az ország várható helyzete közti korreláció erős (0,596).

Politikai változók:2. 
pártpreferencia (a politikai részvétel változót a bevándorlókkal kapcsolatos állításokkal mért erős ösz- ●
szefüggés miatt kihagyva).

Bevándorlókkal kapcsolatos változók:3. 
a bevándorlók hatása Magyarországra két változója közül csak a kulturális hatás, mivel a gazdasági és a  ●
kulturális hatás dimenziója erősen összefügg (0,414-es korreláció);
az idegenellenesség: mivel az idegenellenesség változó a Bogardus-skálán mért társadalmi távolsághoz  ●
nagyon hasonló tartalmú fogalmat mér, a Bogardus-skála mutatóit kihagytuk a modellből;
személyes ismeretség: ismer-e személyesen afrikait, arabot, kínait, illetve határon túli magyart – felvált- ●
va illesztve a négy modellbe (lásd F2. függelék: F2.2.–F2.5. táblázatok).

Tekintve, hogy nem mutatkozott érdemi különbség a szűkített és a bővített modellben található szo cio de-
mog ráfiai változók hatásában, a továbbiakban csak a bővített modell eredményeit közöljük.

18 A magyarázó változók közé került változók: nem, korcsoport 6 kategóriában, iskolai végzettség 4 kategóriában, családi állapot, 
településtípus 4 kategóriában, régió 6 kategóriában, nemzetiségi hovatartozás önbevallás alapján 3 kategóriában, tartós fo-
gyasztási cikkekkel való ellátottság 5 kategóriában, gazdasági aktivitás 4 kategóriában.

19 Egymással feltehetőleg erősen korreláló több attitűdkérdést nem célszerű a modellbe bevonni, mivel az erős multikollinearitás 
miatt kioltanák egymás hatását. Ezért például kihagytuk a diszkriminációs tapasztalatot, mely nagyon erősen korrelál a nemze-
tiségi hovatartozással.
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A 3. táblázatban bemutatott modell összességében szignifikáns (a magyarázó változók azonban a láthatóan 
más külföldi csoportok elutasítását mindössze 13%-ban magyarázzák). A magyarázó változók közül csak azokat a 
tényezőket mutatjuk be, melyek hatása szignifikáns (a teljes modelleket lásd F2. függelék: F2.2.–F2.5. táblázat).

3. táblázat: A láthatóan más külföldiek elutasításának modellje – logisztikus regresszió  
(zárójelben a referenciakategóriák) (N = 1981)

Magyarázó változó Wald-statisztika Szignifikancia
Esélyhányados,  

[Exp (B)]

Korcsoport (18–29 éves) 14,242 0,014

30–39 éves 0,559 0,455 1,154

40–49 éves 4,971 0,026 1,664

50–59 éves 9,041 0,003 1,958

60–69 éves 7,068 0,008 2,047

70 éven felüli 5,435 0,020 2,111

Iskolai végzettség (legfeljebb 8 általános) 6,077 0,108

Szakmunkásképző 3,772 0,052 1,403

Érettségi 3,151 0,076 1,404

Felsőfokú 0,037 0,848 1,047

Településtípus (Budapest) 22,399 0,000

Megyeszékhely 5,454 0,020 1,987

Város 0,480 0,488 1,182

Község 0,756 0,384 0,801

Nemzetiségi hovatartozás (magyar) 20,330 0,000

Roma (és magyar) 19,802 0,000 0,326

Más nemzetiségű (és magyar) 0,170 0,681 1,149

Rendpártiság (nem rendpárti) 12,658 0,013

Inkább nem rendpárti 0,065 0,798 1,047

Közepesen rendpárti 2,515 0,113 1,370

Inkább rendpárti 1,843 0,175 1,365

Nagyon rendpárti 9,658 0,002 1,964

Hit (nem vallásos) 19,209 0,000

Vallásos a maga módján 0,334 0,563 1,083

Vallásos, az egyház tanításait követi 18,252 0,000 3,296

folytatódik
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Magyarázó változó Wald-statisztika Szignifikancia
Esélyhányados,  

[Exp (B)]

Pártpreferencia (bizonytalan) 4,557 0,336

MSZP 0,374 0,541 0,887

Fidesz–KDNP 0,639 0,424 0,885

Jobbik 0,017 0,897 0,970

LMP 4,358 0,037 0,571

Arab ismerős (nem ismer) 5,199 0,023 0,701

Nagelkerke  R2 13%

Szignifikancia (modell) 0,000

Megjegyzés: A szignifikáns hatások itt (és a többi táblázatban) kék színűek.

A sokváltozós modell legfőbb tanulságait az alábbiakban foglaljuk össze:
A modellbe bevont változók összességében 13 százalékban magyarázzák a láthatóan más külföldiek eluta-

sítását. A nem, a régió, tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottság a bevándorlókkal kapcsolatos feszültség-
érzet, az ország gazdasági helyzetével kapcsolatos várakozások, a bevándorlás kulturális hatása, valamint az 
idegenellenesség önállóan – a többi változó hatását kontroll alatt tartva – nem magyarázzák szignifikánsan  
a láthatóan más külföldiek elutasítását.

a  ● kor hatása a modellbe bevont kontrollváltozók hatása után is erőteljes: minél idősebb a megkérdezett, 
annál valószínűbb a láthatóan más külföldiek elutasítása;
az  ● iskolai végzettség általában nem befolyásolja a láthatóan más külföldiek elutasítását szignifikánsan, 
de a szakmunkásképzőt végzettek és az érettségizettek nagyobb eséllyel elutasítók, mint a legfeljebb 8 
általános végzettségűek;
településtípus: ●  a budapestiekhez képest a megyeszékhelyek lakói nagyobb eséllyel utasítják el a látha-
tóan más külföldieket;
nemzetiségi hovatartozás: ●  az önmagukat romának vallók kisebb eséllyel elutasítók (esélyhányados  
a referenciakategóriában szereplő magyarokhoz képest: 0,32);
rendpártiság: ●  növeli a láthatóan más külföldiek elutasításának esélyét, a nagyon rendpártiak kb. 2-sze-
res eséllyel elutasítók;
hit: ●  a vallásosság növeli az elutasítás esélyét (a szigorú értelemben vett vallásosok 3-szoros eséllyel 
elutasítók);
pártpreferencia: ●  hatása egyedül az LMP-sek esetében szignifikáns, az LMP szavazói a bizonytalanoknál 
kevésbé elutasítók;
az, hogy  ● ismer-e a kérdezett láthatóan más külföldit személyesen, szignifikánsan csökkenti az elutasí-
tást:
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afrikai ismerős esetében az elutasítás esélyhányadosa 0,65-re csökken (lásd  – F2. függelék: F2.2. táb-
lázat),
arab ismerős esetében az elutasítás esélyhányadosa 0,7-re csökken (lásd F2.3. táblázat), –
kínai ismerős esetében az elutasítás esélyhányadosa szintén 0,7-re csökken (lásd F2.4. táblázat), –
határon túli ismerős pedig nem befolyásolja az elutasítás esélyét (lásd F2.5. táblázat). –

Az elfogadást meghatározó tényezők
A láthatóan más csoportokat elfogadók körében pedig azt vizsgáltuk meg, hogy mi határozza meg annak a 
választását, aki afrikai, arab vagy kínai jelöltet választ az első helyen. Azaz leszűkítve az elemzést az elfogadók 
nagyjából 20 százalékos almintájára (N = 555) készítettünk el három bővített modellt az afrikaiak, az arabok, 
illetve a kínaiak választására, a megfelelő származású személyes ismerős (rendre afrikai, arab, illetve kínai) 
bevonásával. A modellek közül csak az arabok választását vizsgáló volt statisztikailag szignifikáns. A teljes mo-
delleket a F2. Függelék F2.6.–F2.8. táblázatai tartalmazzák.

A 4. táblázatban bemutatott modell összességében szignifikáns (a magyarázó változók az arab jelölt vá-
lasztását 22%-ban magyarázzák). A táblázatban a magyarázó változók közül csak azokat mutatjuk be, melyek 
hatása az arab jelölt választásában szignifikáns: mindössze az iskolai végzettség, valamint a bevándorlók és 
a többség között érzékelt feszültségmutató ilyen, amelyben nyilván az előző modellekhez képesti alacsony 
esetszám is szerepet játszik. Ami viszont meglepő, hogy az arab ismerős léte sem befolyásolja érdemben az 
arab jelölt választást.

4. táblázat: Az arabok elfogadásának modellje az „elfogadók” körében  
– logisztikus regressziós modell arab ismerőssel (N = 365)

Magyarázó változó Wald-statisztika Szignifikancia
Esélyhányados,  

[Exp (B)]

Iskolai végzettség (legfeljebb 8 általános) 10,214 0,017

Szakmunkásképző 0,905 0,341 1,385

Érettségi 4,141 0,042 0,468

Felsőfokú 0,306 0,580 0,772

Bevándorlók és a többség közti feszültség (nincs) 13,299 0,001

Nagy feszültség 11,448 0,001 4,425

Kis feszültség 2,019 0,155 1,692

Konstans 0,005 0,943 1,063

Nagelkerke  R2 0,027

Szignifikancia (modell) 22%



136 Simonovits Bori

A bevándorlók és a többség között érzékelt feszültség nagymértékben növeli az arabok választásának esé-
lyét (négyszeres az esélye annak, hogy valaki arab jelöltet választ a láthatóan más csoportokba tartozók közül, 
ha nagy feszültséget érzékel, azokhoz képest, akik nem érzékelnek feszültséget). Az érettségi pedig önma-
gában (minden más modellbe bevont magyarázó változót kontroll alatt tartva) csökkenti az esélyét az arab 
személy választásának a legfeljebb 8 általánost végzettekhez képest.

összegzés

Ebben a tanulmányban azt vizsgáltuk, hogy mely tényezők határozzák meg az afrikaiak, az arabok és a kínaiak 
elutasítását egy fiktív döntési helyzetben. A „láthatóan más külföldieknek” nevezett csoportok elutasításának 
okait először kétváltozós, majd többváltozós módszerekkel elemeztük. A tanulmányban arra kerestük a vá-
laszt, hogy a legfontosabb szociodemográfiai tényezők mellett mely attitűdök, beállítódások határozzák meg 
a láthatóan más külföldiek elutasításának egyéni szintjét. 

Korábbi kutatások rámutattak, hogy az előítéletességet (és ezen belül az idegenellenességet is) nemcsak 
a válaszadók alapvető társadalmi-demográfiai változói határozzák meg, hanem a kisebbségekkel kapcsolatos 
attitűdök is szorosan összefüggnek az idegenellenességgel. A kontaktushipotézis szerint a személyes ismerős 
léte jótékonyan hat az előítéletességre, és feltételezésünk szerint csökkenti az elutasítás mértékét. 

A háromezres válaszadói minta összességében négyötöde választott első helyen határon túli jelöltet, és 
utasította el a láthatóan más külföldiek csoportjait. Eredményeink szerint az elutasítás esélyét nagyjából 10 
százalékkal csökkenti, ha valaki minden kapcsolati fokon elfogadja az afrikaiakat, az arabokat, illetve a kínaia-
kat azokhoz képest, akik semmilyen szinten nem fogadják el őket. 

A többváltozós elemzés rámutatott, hogy a kor, az iskolai végzettség és a településtípus egyes kategóriái 
önmagukban is hatással vannak az elutasítás szintjére. Továbbá arra, hogy a hit (vallásosság) és a rendpártiság 
növeli, a roma származás pedig csökkenti a láthatóan más jelöltek elutasításának esélyét. A pártpreferencia 
hatása egyedül az LMP-szimpatizánsok körében mutatható ki: az LMP szavazói a bizonytalanoknál kevés-
bé elutasítók, valamint a láthatóan más külföldivel való személyes ismeretség szignifikánsan csökkenti az 
elutasítást mind az afrikai, mind az arab, mind a kínai ismerős esetében. A láthatóan más külföldiek egyes 
csoportjainak elfogadására kidolgozott modellek közül csak az arabok választását vizsgáló elemzés volt sta-
tisztikailag szignifikáns, és a magyarázó változók közül mindössze az iskolai végzettség, a bevándorlók és  
a többség között érzékelt feszültségmutató befolyásolta szignifikánsan azt, hogy ki választotta a láthatóan 
más külföldiek közül az arab jelöltet; és meglepő módon az arab ismerős léte sem befolyásolta érdemben az 
arab jelölt választást.
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Függelékek

F1. függelék: A diszkriminációs viselkedési valószínűség

F1.1. táblázat: A diszkriminációs viselkedési valószínűség a feszültség mutatói szerint – átlagelemzés  
(ahol a 0 érték összesíti azokat, akik láthatóan más külföldit,  
az 1-es azokat, akik határon túli magyart választottak) (N = 2886) (%)

A feszültség mutatói
Az elutasítók aránya, 

%
N Szórás

Összesen 81 2873 0,39

Feszültség szegények és gazdagok között?

Nagy feszültség 81 1509 0,40

Kismértékben van feszültség 81 1160 0,40

Nincs feszültség 83 204 0,38

Szignifikancia (F-próba) 0,668

Feszültség idősek és fiatalok között?

Nagy feszültség 80 419 0,40

Kismértékben van feszültség 80 1660 0,40

Nincs feszültség 82 790 0,38

Szignifikancia (F próba) 0,343

Feszültség bevándorlók és magyarok között?

Nagy feszültség 79 627 0,41

Kismértékben van feszültség 81 1732 0,39

Nincs feszültség 82 434 0,38

Szignifikancia  (F próba) 0,411

Feszültség cigányok és magyarok között?

Nagy feszültség 81 1960 0,40

Kismértékben van feszültség 82 840 0,39

Nincs feszültség 75 79 0,44

Szignifikancia (F próba) 0,300
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F1.2. táblázat: A diszkriminációs viselkedési valószínűség a szubjektív anyagi  jólét és a gazdasági helyzet 
mutatói szerint – átlagelemzés (ahol a 0 érték összesíti azokat, akik láthatóan más külföldit,  
az 1-es azokat, akik határon túli magyart választottak) (N = 2886) (%)

A szubjektív anyagi  jólét és  
a gazdasági helyzet mutatói 

Az elutasítók aránya, 
%

N Szórás

Összesen 80 2739 0,40

Milyen lesz az Ön anyagi helyzete egy év múlva?

Rosszabb lesz 81 1170 0,390

Ugyanilyen lesz 80 1187 0,400

Jobb lesz 79 401 0,405

Szignifikancia (F-próba) 0,616

Milyen lesz az ország gazdasági helyzete egy év múlva?

Rosszabb lesz 81 1156 0,393

Ugyanilyen lesz 80 1101 0,401

Jobb lesz 80 483 0,400

Szignifikancia (F-próba) 0,812

F1.3. táblázat: A diszkriminációs viselkedési valószínűség  és a társadalmi távolság (N, %)

Társadalmi távolság
Afrikai Arab Kínai Határon túli magyar

N arány N arány N arány N arány

Egyiknek sem fogadná el 916 0,84 1034 0,83 790 0,84 169 0,84

Csak kollégának 214 0,80 255 0,80 187 0,82 39 0,87

Csak szomszédnak 67 0,79 69 0,77 101 0,82 32 0,84

Szomszédnak és kollégának 760 0,81 670 0,81 831 0,81 352 0,80

Mindennek elfogadná 504 0,72 438 0,70 561 0,72 1919 0,80

Összesen 2462 0,80 2465 0,80 2469 0,80 2511 0,80

Szigifikancia (F-próba) 0,000 0,000 0,000 0,436
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F2. függelék: A láthatóan más külföldiek elutasításának/elfogadásának modelljei

F2.1. táblázat: A láthatóan más külföldiek elutasításának modellje  
– szűkített logisztikus regressziós modell (N = 2794)

Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Neme (férfi) 0,11 0,107 0,984 1 0,321 1,111

Korcsoport (18–29 éves) 13,709 5 0,018

30–39 éves 0,19 0,165 1,274 1 0,259 1,204

40–49 éves 0,45 0,193 5,451 1 0,020 1,568

50–59 éves 0,63 0,198 10,034 1 0,002 1,872

60–69 éves 0,80 0,278 8,250 1 0,004 2,221

70 éven felüli 0,86 0,314 7,592 1 0,006 2,374

Iskolai végzettség (legfeljebb 8 általános) 3,870 3 0,276

Szakmunkásképző 0,18 0,144 1,534 1 0,216 1,195

Érettségi 0,22 0,155 1,974 1 0,160 1,243

Felsőfokú –0,03 0,193 0,018 1 0,894 0,975

Családi állapot (nőtlen/hajadon) 8,631 3 0,035

Házas, élettárssal él 0,03 0,143 0,041 1 0,839 1,029

Elvált, külön él –0,42 0,189 4,903 1 0,027 0,658

Özvegy –0,17 0,247 0,461 1 0,497 0,846

Településtípus (Budapest) 12,923 3 0,005

Megyeszékhely 0,53 0,238 4,992 1 0,025 1,703

Város 0,17 0,199 0,759 1 0,384 1,189

Község –0,03 0,206 0,017 1 0,897 0,974

Régió (Közép Magyarország) 17,836 6 0,007

Közép-Dunántúl –0,39 0,208 3,501 1 0,061 0,677

Nyugat-Dunántúl 0,13 0,227 0,319 1 0,572 1,137

Dél-Dunántúl –0,06 0,220 0,077 1 0,781 0,941

Észak-Magyarország 0,49 0,225 4,725 1 0,030 1,632

Észak-Alföld 0,06 0,200 0,088 1 0,767 1,061

Dél-Alföld –0,08 0,207 0,137 1 0,712 0,926

folytatódik
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Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Nemzetiségi hovatartozás (magyar) 34,446 2 0,000

Roma (és magyar) –1,17 0,200 34,223 1 0,000 0,311

Más nemzetiségű (és magyar) 0,04 0,290 0,015 1 0,901 1,037

Tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottság 
(nagyon rosszul ellátott)

5,552 4 0,235

Rosszul ellátott –0,12 0,169 0,495 1 0,482 0,888

Közepesen ellátott –0,28 0,182 2,297 1 0,130 0,759

Jól ellátott 0,06 0,188 0,086 1 0,769 1,057

Nagyon jól ellátott –0,21 0,195 1,218 1 0,270 0,807

Aktivitás (dolgozik) 0,681 3 0,878

Munkanélküli 0,01 0,176 0,003 1 0,957 1,009

Nyugdíjas –0,04 0,200 0,043 1 0,836 0,959

Egyéb inaktív –0,13 0,166 0,593 1 0,441 0,880

Konstans 1,00 0,251 15,858 1 0,000 2,718

Nagelkerke R2 5%

Szignifikancia (modell) 0,000

F2.2. táblázat: A láthatóan más külföldiek elutasításának modellje  
– bővített logisztikus regressziós modell afrikai ismerőssel (N = 1978)

Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Neme (férfi) 0,080 0,129 0,384 1 0,535 1,083

Korcsoport (18–29 éves) 13,361 5 0,020

30–39 éves 0,119 0,193 0,382 1 0,537 1,126

40–49 éves 0,487 0,228 4,548 1 0,033 1,628

50–59 éves 0,641 0,224 8,183 1 0,004 1,898

60–69 éves 0,681 0,270 6,371 1 0,012 1,976

70 éven felüli 0,716 0,322 4,951 1 0,026 2,046

Iskolai végzettség (legfeljebb 8 általános) 6,101 3 0,107

Szakmunkásképző 0,344 0,174 3,893 1 0,048 1,411

Érettségi 0,345 0,192 3,243 1 0,072 1,412

Felsőfokú 0,059 0,241 0,061 1 0,806 1,061

folytatódik
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Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Családi állapot (nőtlen/hajadon) 4,965 3 0,174

Házas, élettárssal él 0,040 0,174 0,053 1 0,818 1,041

Elvált, külön él –0,291 0,233 1,557 1 0,212 0,748

Özvegy –0,409 0,300 1,865 1 0,172 0,664

Településtípus (Budapest) 20,426 3 0,000

Megyeszékhely 0,655 0,294 4,967 1 0,026 1,924

Város 0,159 0,242 0,435 1 0,510 1,173

Község –0,209 0,255 0,673 1 0,412 0,811

Régió (Közép Magyarország) 11,179 6 0,083

Közép-Dunántúl –0,485 0,260 3,484 1 0,062 0,616

Nyugat-Dunántúl 0,003 0,292 0,000 1 0,992 1,003

Dél-Dunántúl –0,386 0,263 2,160 1 0,142 0,679

Észak-Magyarország 0,147 0,272 0,292 1 0,589 1,158

Észak-Alföld –0,112 0,247 0,206 1 0,650 0,894

Dél-Alföld –0,445 0,250 3,158 1 0,076 0,641

Tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottság 
(nagyon rosszul ellátott)

4,170 4 0,384

Rosszul ellátott –0,293 0,210 1,939 1 0,164 0,746

Közepesen ellátott –0,414 0,224 3,425 1 0,064 0,661

Jól ellátott –0,158 0,230 0,476 1 0,490 0,853

Nagyon jól ellátott –0,253 0,240 1,119 1 0,290 0,776

Nemzetiségi hovatartozás (magyar) 22,110 2 0,000

Roma (és magyar) –1,173 0,252 21,682 1 0,000 0,309

Más nemzetiségű (és magyar) 0,113 0,336 0,113 1 0,736 1,120

Bevándorlók és a többség közti feszültség (nincs) 2,922 2 0,232

Nagy feszültség –0,357 0,212 2,823 1 0,093 0,700

Kismértékben van feszültség –0,182 0,182 1,000 1 0,317 0,834

Rendpártiság (nem rendpárti) 12,596 4 0,013

Inkább nem rendpárti 0,068 0,181 0,141 1 0,707 1,070

Közepesen rendpárti 0,312 0,199 2,462 1 0,117 1,366

Inkább rendpárti 0,315 0,229 1,893 1 0,169 1,371

Nagyon rendpárti 0,690 0,217 10,064 1 0,002 1,993

folytatódik



Elutasítók és elutasítottak 143

Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Hit (nem vallásos) 19,076 2 0,000

Vallásos a maga módján 0,090 0,137 0,433 1 0,511 1,095

Vallásos, az egyház tanításait követi 1,194 0,279 18,264 1 0,000 3,300

Ország gazdasági helyzete jobb lesz 0,729 2 0,694

Rosszabb lesz 0,037 0,180 0,042 1 0,837 1,038

Ugyanilyen lesz 0,129 0,175 0,542 1 0,462 1,137

Pártpreferencia (bizonytalan) 4,619 4 0,329

MSZP –0,110 0,196 0,314 1 0,575 0,896

Fidesz–KDNP –0,132 0,153 0,742 1 0,389 0,877

Jobbik –0,020 0,239 0,007 1 0,933 0,980

LMP –0,562 0,269 4,372 1 0,037 0,570

Bevándorlók kulturális hatása Magyarországra: 
nyitottá teszik az új eszmék és kultúrák iránt 
(egyáltalán nem ért egyet)

4,587 3 0,205

Inkább nem ért egyet –0,039 0,194 0,040 1 0,841 0,962

Inkább egyetért –0,313 0,195 2,561 1 0,109 0,732

Teljes mértékben egyetért –0,204 0,265 0,595 1 0,440 0,815

Idegenellenesség (idegenbarát) 4,235 2 0,120

Idegenellenes 0,012 0,214 0,003 1 0,956 1,012

Mérlegelő 0,262 0,139 3,553 1 0,059 1,299

Afrikait ismer (nem ismer) –0,428 0,193 4,939 1 0,026 0,652

Konstans 1,139 0,428 7,095 1 0,008 3,124

Nagelkerke R2 13%

Szignifikancia (modell) 0,000
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F2.3. táblázat: A láthatóan más külföldiek elutasításának modellje  
– bővített logisztikus regressziós modell arab ismerőssel (N = 1981)

Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Neme (férfi) 0,088 0,129 0,466 1 0,495 1,092

Korcsoport (18–29 éves) 14,242 5 0,014

30–39 éves 0,144 0,192 0,559 1 0,455 1,154

40–49 éves 0,509 0,229 4,971 1 0,026 1,664

50–59 éves 0,672 0,223 9,041 1 0,003 1,958

60–69 éves 0,716 0,270 7,068 1 0,008 2,047

70 éven felüli 0,747 0,320 5,435 1 0,020 2,111

Iskolai végzettség (legfeljebb 8 általános) 6,077 3 0,108

Szakmunkásképző 0,339 0,174 3,772 1 0,052 1,403

Érettségi 0,340 0,191 3,151 1 0,076 1,404

Felsőfokú 0,046 0,240 0,037 1 0,848 1,047

Családi állapot (nőtlen/hajadon) 5,144 3 0,162

Házas, élettárssal él 0,032 0,174 0,033 1 0,857 1,032

Elvált, külön él –0,310 0,233 1,777 1 0,183 0,733

Özvegy –0,416 0,299 1,935 1 0,164 0,660

Településtípus (Budapest) 22,399 3 0,000

Megyeszékhely 0,687 0,294 5,454 1 0,020 1,987

Város 0,167 0,241 0,480 1 0,488 1,182

Község –0,222 0,255 0,756 1 0,384 0,801

Régió (Közép Magyarország) 12,278 6 0,056

Közép-Dunántúl –0,501 0,259 3,730 1 0,053 0,606

Nyugat-Dunántúl –0,023 0,292 0,006 1 0,936 0,977

Dél-Dunántúl –0,409 0,263 2,418 1 0,120 0,664

Észak-Magyarország 0,193 0,273 0,501 1 0,479 1,213

Észak-Alföld –0,124 0,247 0,252 1 0,616 0,883

Dél-Alföld –0,442 0,250 3,120 1 0,077 0,643

folytatódik
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Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Tartós fogyasztási cikkekel való ellátottság 
(nagyon rosszul ellátott)

4,187 4 0,381

Rosszul ellátott –0,255 0,211 1,471 1 0,225 0,775

Közepesen ellátott –0,402 0,223 3,231 1 0,072 0,669

Jól ellátott –0,108 0,230 0,220 1 0,639 0,898

Nagyon jól ellátott –0,206 0,240 0,732 1 0,392 0,814

Nemzetiségi hovatartozás (magyar) 20,330 2 0,000

Roma (és magyar) –1,122 0,252 19,802 1 0,000 0,326

Más nemzetiségű (és magyar) 0,139 0,338 0,170 1 0,681 1,149

Bevándorlók és a többség közti feszültség (nincs) 2,758 2 0,252

Nagy feszültség –0,349 0,212 2,692 1 0,101 0,706

Kismértékben van feszültség –0,184 0,182 1,021 1 0,312 0,832

Rendpártiság (nem rendpárti) 12,658 4 0,013

Inkább nem rendpárti 0,046 0,181 0,065 1 0,798 1,047

Közepesen rendpárti 0,315 0,199 2,515 1 0,113 1,370

Inkább rendpárti 0,311 0,229 1,843 1 0,175 1,365

Nagyon rendpárti 0,675 0,217 9,658 1 0,002 1,964

Hit (nem vallásos) 19,209 2 0,000

Vallásos a maga módján 0,079 0,137 0,334 1 0,563 1,083

Vallásos az egyház tanításait követi 1,193 0,279 18,252 1 0,000 3,296

Ország gazdasági helyzete jobb lesz 0,461 2 0,794

Rosszabb lesz 0,038 0,180 0,045 1 0,831 1,039

Ugyanilyen lesz 0,107 0,175 0,373 1 0,541 1,113

Pártpreferencia (bizonytalan) 4,557 4 0,336

MSZP –0,120 0,196 0,374 1 0,541 0,887

Fidesz–KDNP –0,122 0,153 0,639 1 0,424 0,885

Jobbik –0,031 0,238 0,017 1 0,897 0,970

LMP –0,561 0,269 4,358 1 0,037 0,571

folytatódik
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Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Bevándorlók kulturális hatása Magyarországra: 
nyitottá teszik az új eszmék és kultúrák iránt 
(egyáltalán nem ért egyet)

4,789 3 0,188

Inkább nem ért egyet –0,043 0,193 0,050 1 0,823 0,958

Inkább egyetért –0,322 0,195 2,732 1 0,098 0,725

Teljes mértékben egyetért –0,197 0,264 0,557 1 0,456 0,821

Idegenellenesség (idegenbarát) 4,323 2 0,115

Idegenellenes 0,008 0,213 0,001 1 0,970 1,008

Mérlegelő 0,263 0,139 3,598 1 0,058 1,301

Arab ismerős (nem ismer) –0,355 0,156 5,199 1 0,023 0,701

Konstans 1,820 0,429 18,031 1 0,000 6,171

Nagelkerke R2 13%

Szignifikancia (modell) 0,000

F2.4. táblázat: A láthatóan más külföldiek elutasításának modellje – bővített logisztikus regressziós modell 
kínai ismerőssel (N = 1977)

Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Neme (férfi) 0,104 0,129 0,650 1 0,420 1,110

Korcsoport (18–29 éves) 13,895 5 0,016

30–39 éves 0,153 0,192 0,631 1 0,427 1,165

40–49 éves 0,525 0,229 5,241 1 0,022 1,690

50–59 éves 0,674 0,223 9,090 1 0,003 1,962

60–69 éves 0,697 0,270 6,671 1 0,010 2,007

70 éven felüli 0,720 0,321 5,037 1 0,025 2,054

Iskolai végzettség (legfeljebb 8 általános) 6,386 3 0,094

Szakmunkásképző 0,358 0,175 4,184 1 0,041 1,430

Érettségi 0,323 0,191 2,876 1 0,090 1,382

Felsőfokú 0,032 0,239 0,018 1 0,893 1,033

Családi állapot (nőtlen/hajadon) 4,915 3 0,178

Házas, élettárssal él 0,029 0,175 0,028 1 0,868 1,030

Elvált, külön él –0,298 0,233 1,635 1 0,201 0,742

Özvegy –0,417 0,299 1,942 1 0,163 0,659

folytatódik
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Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Településtípus (Budapest) 22,985 3 0,000

Megyeszékhely 0,624 0,294 4,502 1 0,034 1,867

Város 0,119 0,243 0,238 1 0,626 1,126

Község –0,293 0,257 1,302 1 0,254 0,746

Régió (Közép Magyarország) 10,779 6 0,095

Közép-Dunántúl –0,467 0,261 3,204 1 0,073 0,627

Nyugat-Dunántúl 0,010 0,292 0,001 1 0,973 1,010

Dél-Dunántúl –0,418 0,263 2,529 1 0,112 0,658

Észak-Magyarország 0,149 0,272 0,298 1 0,585 1,160

Észak-Alföld –0,137 0,248 0,307 1 0,579 0,872

Dél-Alföld –0,422 0,250 2,844 1 0,092 0,655

Tartós fogyasztási cikkekel való ellátottság 
(nagyon rosszul ellátott)

4,149 4 0,386

Rosszul ellátott –0,283 0,210 1,813 1 0,178 0,753

Közepesen ellátott –0,408 0,224 3,321 1 0,068 0,665

Jól ellátott –0,140 0,230 0,374 1 0,541 0,869

Nagyon jól ellátott –0,236 0,240 0,973 1 0,324 0,790

Nemzetiségi hovatartozás (magyar) 21,058 2 0,000

Roma (és magyar) –1,142 0,252 20,587 1 0,000 0,319

Más nemzetiségű (és magyar) 0,127 0,337 0,142 1 0,706 1,135

Bevándorlók és a többség közti feszültség (nincs) 2,487 2 0,288

Nagy feszültség –0,329 0,213 2,382 1 0,123 0,720

Kismértékben van feszültség –0,164 0,183 0,809 1 0,369 0,848

Rendpártiság (nem rendpárti) 11,605 4 0,021

Inkább nem rendpárti 0,048 0,181 0,071 1 0,790 1,049

Közepesen rendpárti 0,299 0,199 2,244 1 0,134 1,348

Inkább rendpárti 0,314 0,229 1,877 1 0,171 1,369

Nagyon rendpárti 0,651 0,218 8,926 1 0,003 1,918

Hit (nem vallásos) 18,488 2 0,000

Vallásos a maga módján 0,094 0,138 0,465 1 0,495 1,098

Vallásos az egyház tanításait követi 1,177 0,279 17,764 1 0,000 3,246

folytatódik
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Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Ország gazdasági helyzete jobb lesz 0,551 2 0,759

Rosszabb lesz 0,037 0,180 0,042 1 0,838 1,038

Ugyanilyen lesz 0,114 0,175 0,426 1 0,514 1,121

Pártpreferencia (bizonytalan) 4,172 4 0,383

MSZP –0,122 0,197 0,384 1 0,535 0,885

Fidesz–KDNP –0,104 0,153 0,459 1 0,498 0,902

Jobbik –0,051 0,238 0,046 1 0,830 0,950

LMP –0,540 0,268 4,056 1 0,044 0,582

Bevándorlók kulturális hatása Magyarországra: 
nyitottá teszik az új eszmék és kultúrák iránt 
(egyáltalán nem ért egyet)

4,879 3 0,181

Inkább nem ért egyet –0,042 0,194 0,047 1 0,828 0,959

Inkább egyetért –0,324 0,195 2,758 1 0,097 0,723

Teljes mértékben egyetért –0,173 0,265 0,427 1 0,513 0,841

Idegenellenesség (idegenbarát) 3,860 2 0,145

Idegenellenes –0,007 0,214 0,001 1 0,974 0,993

Mérlegelő 0,244 0,138 3,119 1 0,077 1,276

Kínait ismer (nem ismer) –0,356 0,137 6,762 1 0,009 0,700

Konstans 1,229 0,430 8,173 1 0,004 3,419

Nagelkerke R2 13%

Szignifikancia (modell) 0,000

F2.5. táblázat: A láthatóan más külföldiek elutasításának modellje  
– bővített logisztikus regressziós modell határon túli magyar ismerőssel (N = 1980)

Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Neme (férfi) 0,086 0,129 0,444 1 0,505 1,090

Korcsoport (18–29 éves) 14,353 5 0,014

30–39 éves 0,132 0,192 0,476 1 0,490 1,142

40–49 éves 0,487 0,228 4,550 1 0,033 1,627

50–59 éves 0,657 0,224 8,625 1 0,003 1,928

60–69 éves 0,750 0,272 7,629 1 0,006 2,117

70 éven felüli 0,759 0,322 5,563 1 0,018 2,137

folytatódik
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Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Iskolai végzettség (legfeljebb 8 általános) 5,388 3 0,146

Szakmunkásképző 0,326 0,175 3,479 1 0,062 1,385

Érettségi 0,304 0,191 2,530 1 0,112 1,355

Felsőfokú 0,032 0,241 0,018 1 0,894 1,033

Családi állapot (nőtlen/hajadon) 5,466 3 0,141

Házas, élettárssal él 0,061 0,174 0,123 1 0,726 1,063

Elvált, külön él –0,298 0,232 1,645 1 0,200 0,742

Özvegy –0,397 0,300 1,746 1 0,186 0,672

Településtípus (Budapest) 20,910 3 0,000

Megyeszékhely 0,700 0,295 5,633 1 0,018 2,013

Város 0,203 0,242 0,700 1 0,403 1,224

Község –0,174 0,255 0,463 1 0,496 0,841

Régió (Közép Magyarország) 11,818 6 0,066

Közép-Dunántúl –0,500 0,260 3,691 1 0,055 0,607

Nyugat-Dunántúl 0,010 0,293 0,001 1 0,974 1,010

Dél-Dunántúl –0,391 0,263 2,208 1 0,137 0,677

Észak-Magyarország 0,145 0,272 0,284 1 0,594 1,156

Észak-Alföld –0,104 0,248 0,175 1 0,675 0,901

Dél-Alföld –0,462 0,251 3,395 1 0,065 0,630

Tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottság 
(nagyon rosszul ellátott)

4,109 4 0,391

Rosszul ellátott –0,281 0,211 1,779 1 0,182 0,755

Közepesen ellátott –0,416 0,224 3,463 1 0,063 0,659

Jól ellátott –0,164 0,230 0,508 1 0,476 0,849

Nagyon jól ellátott –0,283 0,239 1,398 1 0,237 0,754

Nemzetiségi hovatartozás (magyar) 21,234 2 0,000

Roma (és magyar) –1,150 0,252 20,854 1 0,000 0,317

Más nemzetiségű (és magyar) 0,100 0,337 0,089 1 0,765 1,106

Bevándorlók és a többség közti feszültség (nincs) 3,250 2 0,197

Nagy feszültség –0,382 0,213 3,206 1 0,073 0,683

Kismértékben van feszültség –0,212 0,183 1,339 1 0,247 0,809

folytatódik
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Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Rendpártiság (nem rendpárti) 13,036 4 0,011

Inkább nem rendpárti 0,085 0,182 0,218 1 0,641 1,089

Közepesen rendpárti 0,342 0,198 2,973 1 0,085 1,407

Inkább rendpárti 0,342 0,229 2,226 1 0,136 1,408

Nagyon rendpárti 0,703 0,217 10,474 1 0,001 2,020

Hit (nem vallásos) 18,395 2 0,000

Vallásos a maga módján 0,060 0,138 0,189 1 0,663 1,062

Vallásos, az egyház tanításait követi 1,159 0,280 17,202 1 0,000 3,188

Ország gazdasági helyzete jobb lesz 0,956 2 0,620

Rosszabb lesz 0,026 0,180 0,020 1 0,887 1,026

Ugyanilyen lesz 0,138 0,175 0,624 1 0,429 1,148

Pártpreferencia (bizonytalan) 4,487 4 0,344

MSZP –0,099 0,198 0,247 1 0,619 0,906

Fidesz–KDNP –0,124 0,153 0,657 1 0,418 0,883

Jobbik –0,037 0,237 0,024 1 0,876 0,964

LMP –0,557 0,268 4,329 1 0,037 0,573

Bevándorlók kulturális hatása Magyarországra: 
nyitottá teszik az új eszmék és kultúrák iránt 
(egyáltalán nem ért egyet)

5,361 3 0,147

Inkább nem ért egyet –0,052 0,195 0,071 1 0,790 0,949

Inkább egyetért –0,345 0,196 3,088 1 0,079 0,708

Teljes mértékben egyetért –0,227 0,265 0,732 1 0,392 0,797

Idegenellenesség (idegenbarát) 2,968 2 0,227

Idegenellenes 0,013 0,214 0,004 1 0,952 1,013

Mérlegelő 0,220 0,139 2,509 1 0,113 1,246

Határon túli magyart ismer (nem ismer) 0,119 0,137 0,748 1 0,387 1,126

Konstans 1,046 0,438 5,697 1 0,017 2,847

Nagelkerke R2 13%

Szignifikancia (modell) 0,000
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F2.6. táblázat: A afrikaiak elfogadásának modellje az „elfogadók” körében  
– logisztikus regressziós modell afrikai ismerőssel (N = 365)

Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Neme (férfi) –0,133 0,257 0,269 1 0,604 0,875

Korcsoport (18–29 éves) 6,560 5 0,255

30–39 éves 0,544 0,382 2,029 1 0,154 1,723

40–49 éves –0,265 0,488 0,294 1 0,587 0,767

50–59 éves 0,435 0,466 0,870 1 0,351 1,545

60–69 éves –0,321 0,613 0,274 1 0,601 0,726

70 éven felüli –0,140 0,745 0,035 1 0,851 0,870

Iskolai végzettség (legfeljebb 8 általános) 2,715 3 0,438

Szakmunkásképző –0,253 0,345 0,535 1 0,464 0,777

Érettségi 0,256 0,369 0,479 1 0,489 1,291

Felsőfokú –0,210 0,468 0,201 1 0,654 0,811

Családi állapot (nőtlen/hajadon) 4,607 3 0,203

Házas, élettárssal él –0,681 0,364 3,506 1 0,061 0,506

Elvált, külön él –0,226 0,464 0,239 1 0,625 0,797

Özvegy –0,904 0,646 1,958 1 0,162 0,405

Településtípus (Budapest) 2,612 3 0,455

Megyeszékhely 0,884 0,593 2,220 1 0,136 2,420

Város 0,428 0,480 0,797 1 0,372 1,534

Község 0,353 0,500 0,500 1 0,480 1,424

Régió (Közép Magyarország) 7,318 6 0,292

Közép-Dunántúl –0,304 0,520 0,343 1 0,558 0,738

Nyugat-Dunántúl –0,293 0,582 0,254 1 0,614 0,746

Dél-Dunántúl –0,800 0,509 2,475 1 0,116 0,449

Észak-Magyarország –0,520 0,561 0,858 1 0,354 0,595

Észak-Alföld –1,240 0,530 5,478 1 0,019 0,289

Dél-Alföld –0,273 0,488 0,312 1 0,576 0,761

folytatódik
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Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottság 
(nagyon rosszul ellátott)

2,967 4 0,563

Rosszul ellátott 0,434 0,439 0,979 1 0,322 1,543

Közepesen ellátott –0,119 0,454 0,068 1 0,794 0,888

Jól ellátott 0,301 0,492 0,376 1 0,540 1,352

Nagyon jól ellátott 0,443 0,494 0,805 1 0,370 1,558

Nemzetiségi hovatartozás (magyar) 0,048 2 0,976

Roma (és magyar) 0,092 0,459 0,040 1 0,841 1,096

Más nemzetiségű (és magyar) 0,073 0,687 0,011 1 0,915 1,076

Bevándorlók és a többség közti feszültség (nincs) 1,869 2 0,393

Nagy feszültség –0,393 0,431 0,833 1 0,361 0,675

Kismértékben van feszültség 0,042 0,364 0,013 1 0,909 1,042

Rendpártiság (nem rendpárti) 2,842 4 0,585

Inkább nem rendpárti 0,455 0,335 1,840 1 0,175 1,576

Közepesen rendpárti 0,149 0,400 0,139 1 0,709 1,161

Inkább rendpárti 0,436 0,464 0,881 1 0,348 1,547

Nagyon rendpárti –0,048 0,440 0,012 1 0,914 0,954

Hit (nem vallásos) 3,968 2 0,137

Vallásos a maga módján 0,538 0,270 3,968 1 0,046 1,713

Vallásos, az egyház tanításait követi 0,406 0,659 0,380 1 0,538 1,501

Ország gazdasági helyzete jobb lesz 0,146 2 0,930

Rosszabb lesz 0,110 0,362 0,091 1 0,762 1,116

Ugyanilyen lesz 0,019 0,355 0,003 1 0,958 1,019

Pártpreferencia (bizonytalan) 6,240 4 0,182

MSZP 0,443 0,408 1,181 1 0,277 1,558

Fidesz–KDNP –0,013 0,301 0,002 1 0,965 0,987

Jobbik –1,103 0,535 4,253 1 0,039 0,332

LMP –0,266 0,519 0,263 1 0,608 0,766

folytatódik
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Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Bevándorlók kulturális hatása Magyarországra: 
nyitottá teszik az új eszmék és kultúrák iránt 
(egyáltalán nem ért egyet)

0,459 3 0,928

Inkább nem ért egyet –0,042 0,399 0,011 1 0,915 0,958

Inkább egyetért –0,079 0,400 0,039 1 0,843 0,924

Teljes mértékben egyetért –0,360 0,569 0,399 1 0,527 0,698

Idegenellenesség (idegenbarát) 3,491 2 0,175

Idegenellenes –0,562 0,402 1,953 1 0,162 0,570

Mérlegelő –0,495 0,286 2,997 1 0,083 0,609

Afrikai ismerős (nem ismer) –0,062 0,359 0,030 1 0,863 0,940

Konstans –0,361 0,855 0,178 1 0,673 0,697

Nagelkerke  R2 0,203

Szignifikancia (modell) 18%

F2.7. táblázat: Az arabok elfogadásának modellje az „elfogadók” körében  
– logisztikus regressziós modell arab ismerőssel (N = 365)

Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Neme (férfi) 0,265 0,257 1,067 1 0,302 1,304

Korcsoport (18–29 éves) 2,231 5 0,816

30–39 éves –0,316 0,378 0,702 1 0,402 0,729

40–49 éves 0,228 0,473 0,233 1 0,630 1,256

50–59 éves –0,027 0,459 0,004 1 0,953 0,973

60–69 éves 0,154 0,587 0,069 1 0,793 1,166

70 éven felüli –0,182 0,724 0,063 1 0,801 0,833

Iskolai végzettség (legfeljebb 8 általános) 10,214 3 0,017

Szakmunkásképző 0,326 0,342 0,905 1 0,341 1,385

Érettségi –0,759 0,373 4,141 1 0,042 0,468

Felsőfokú –0,259 0,468 0,306 1 0,580 0,772

folytatódik
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Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Családi állapot (nőtlen/hajadon) 1,654 3 0,647

Házas, élettárssal él –0,008 0,359 0,000 1 0,982 0,992

Elvált, külön él –0,500 0,464 1,160 1 0,281 0,606

Özvegy –0,179 0,653 0,075 1 0,784 0,836

Településtípus (Budapest) 1,613 3 0,656

Megyeszékhely 0,371 0,591 0,393 1 0,531 1,449

Város 0,493 0,476 1,076 1 0,300 1,638

Község 0,193 0,494 0,153 1 0,696 1,213

Régió (Közép Magyarország) 6,817 6 0,338

Közép-Dunántúl –0,506 0,529 0,917 1 0,338 0,603

Nyugat-Dunántúl –0,813 0,590 1,901 1 0,168 0,444

Dél-Dunántúl 0,393 0,513 0,588 1 0,443 1,482

Észak-Magyarország –0,568 0,567 1,003 1 0,317 0,567

Észak-Alföld –0,230 0,499 0,212 1 0,645 0,795

Dél-Alföld 0,098 0,485 0,041 1 0,840 1,103

Tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottság 
(nagyon rosszul ellátott)

3,233 4 0,520

Rosszul ellátott –0,512 0,439 1,361 1 0,243 0,599

Közepesen ellátott –0,777 0,453 2,948 1 0,086 0,460

Jól ellátott –0,569 0,497 1,312 1 0,252 0,566

Nagyon jól ellátott –0,739 0,496 2,223 1 0,136 0,477

Nemzetiségi hovatartozás (magyar) 0,956 2 0,620

Roma (és magyar) –0,083 0,462 0,032 1 0,858 0,921

Más nemzetiségű (és magyar) –0,714 0,732 0,951 1 0,329 0,490

Bevándorlók és a többség közti feszültség (nincs) 13,299 2 0,001

Nagy feszültség 1,487 0,440 11,448 1 0,001 4,425

Kismértékben van feszültség 0,526 0,370 2,019 1 0,155 1,692

Rendpártiság (nem rendpárti) 2,562 4 0,634

Inkább nem rendpárti –0,173 0,334 0,268 1 0,605 0,841

Közepesen rendpárti –0,018 0,395 0,002 1 0,964 0,982

Inkább rendpárti –0,545 0,468 1,358 1 0,244 0,580

Nagyon rendpárti –0,502 0,434 1,342 1 0,247 0,605

folytatódik
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Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Hit (nem vallásos) 2,569 2 0,277

Vallásos a maga módján –0,310 0,266 1,357 1 0,244 0,733

Vallásos, az egyház tanításait követi –0,867 0,622 1,943 1 0,163 0,420

Ország gazdasági helyzete jobb lesz 0,005 2 0,997

Rosszabb lesz 0,012 0,362 0,001 1 0,973 1,013

Ugyanilyen lesz 0,025 0,356 0,005 1 0,945 1,025

Pártpreferencia (bizonytalan) 2,218 4 0,696

MSZP 0,337 0,406 0,688 1 0,407 1,400

Fidesz–KDNP 0,036 0,302 0,014 1 0,904 1,037

Jobbik 0,506 0,468 1,170 1 0,279 1,658

LMP 0,440 0,511 0,742 1 0,389 1,552

Bevándorlók kulturális hatása Magyarországra: 
nyitottá teszik az új eszmék és kultúrák iránt 
(egyáltalán nem ért egyet)

4,088 3 0,252

Inkább nem ért egyet 0,012 0,400 0,001 1 0,976 1,012

Inkább egyetért –0,236 0,402 0,347 1 0,556 0,789

Teljes mértékben egyetért –1,004 0,577 3,029 1 0,082 0,367

Idegenellenesség (idegenbarát) 3,088 2 0,214

Idegenellenes 0,440 0,398 1,224 1 0,269 1,553

Mérlegelő 0,496 0,288 2,968 1 0,085 1,643

Arab ismerős (nem ismer) –0,264 0,301 0,770 1 0,380 0,768

Konstans 0,061 0,851 0,005 1 0,943 1,063

Nagelkerke  R2 0,027

Szignifikancia (modell) 22%
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F2.8. táblázat: A kínaiak elfogadásának modellje az „elfogadók” körében  
– logisztikus regressziós modell kínai ismerőssel (N = 365)

Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Neme (férfi) –0,443 0,301 2,164 1 0,141 0,642

Korcsoport (18–29 éves) 5,543 5 0,353

30–39 éves 0,894 0,442 4,088 1 0,043 2,444

40–49 éves 0,611 0,575 1,130 1 0,288 1,842

50–59 éves 0,699 0,542 1,666 1 0,197 2,012

60–69 éves 0,892 0,678 1,730 1 0,188 2,440

70 éven felüli 1,642 0,864 3,614 1 0,057 5,164

Iskolai végzettség (legfeljebb 8 általános) 2,103 3 0,551

Szakmunkásképző –0,103 0,413 0,062 1 0,803 0,902

Érettségi 0,397 0,437 0,825 1 0,364 1,487

Felsőfokú 0,420 0,537 0,611 1 0,434 1,521

Családi állapot (nőtlen/hajadon) 1,038 3 0,792

Házas, élettárssal él –0,006 0,425 0,000 1 0,988 0,994

Elvált, külön él 0,419 0,547 0,587 1 0,444 1,520

Özvegy 0,400 0,765 0,274 1 0,601 1,492

Településtípus (Budapest) 5,437 3 0,142

Megyeszékhely –1,253 0,747 2,812 1 0,094 0,286

Város –0,671 0,621 1,169 1 0,280 0,511

Község –0,222 0,637 0,122 1 0,727 0,801

Régió (Közép Magyarország) 15,352 6 0,018

Közép-Dunántúl 0,741 0,650 1,299 1 0,254 2,098

Nyugat-Dunántúl 1,851 0,704 6,913 1 0,009 6,367

Dél-Dunántúl 0,735 0,690 1,134 1 0,287 2,085

Észak-Magyarország 1,495 0,709 4,451 1 0,035 4,460

Észak-Alföld 1,699 0,640 7,043 1 0,008 5,468

Dél-Alföld 0,025 0,663 0,001 1 0,970 1,025

folytatódik
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Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Tartós fogyasztási cikkekkel való ellátottság 
(nagyon rosszul ellátott)

8,164 4 0,086

Rosszul ellátott 0,028 0,551 0,003 1 0,960 1,028

Közepesen ellátott 1,214 0,536 5,132 1 0,023 3,368

Jól ellátott 0,612 0,577 1,124 1 0,289 1,844

Nagyon jól ellátott 0,803 0,597 1,811 1 0,178 2,232

Nemzetiségi hovatartozás (magyar) 0,268 2 0,875

Roma (és magyar) –0,279 0,585 0,227 1 0,634 0,757

Más nemzetiségű (és magyar) 0,144 0,811 0,031 1 0,859 1,155

Bevándorlók és a többség közti feszültség (nincs) 3,476 2 0,176

Nagy feszültség –0,872 0,480 3,299 1 0,069 0,418

Kismértékben van feszültség –0,612 0,405 2,278 1 0,131 0,542

Rendpártiság (nem rendpárti) 1,371 4 0,849

Inkább nem rendpárti –0,179 0,395 0,206 1 0,650 0,836

Közepesen rendpárti –0,428 0,458 0,872 1 0,350 0,652

Inkább rendpárti 0,025 0,492 0,003 1 0,960 1,025

Nagyon rendpárti 0,033 0,486 0,005 1 0,946 1,033

Hit (nem vallásos) 2,413 2 0,299

Vallásos a maga módján –0,418 0,318 1,723 1 0,189 0,659

Vallásos, az egyház tanításait követi 0,225 0,659 0,117 1 0,733 1,252

Ország gazdasági helyzete jobb lesz 0,395 2 0,821

Rosszabb lesz 0,211 0,418 0,254 1 0,614 1,235

Ugyanilyen lesz 0,246 0,397 0,384 1 0,535 1,279

Pártpreferencia (bizonytalan) 5,153 4 0,272

MSZP –0,638 0,516 1,534 1 0,216 0,528

Fidesz–KDNP 0,476 0,353 1,816 1 0,178 1,609

Jobbik –0,290 0,545 0,283 1 0,595 0,748

LMP –0,012 0,572 0,000 1 0,983 0,988

folytatódik
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Magyarázó változó B S.E. Wald df Szign. Exp (B)

Bevándorlók kulturális hatása Magyarországra: 
nyitottá teszik az új eszmék és kultúrák iránt 
(egyáltalán nem ért egyet)

4,157 3 0,245

Inkább nem ért egyet –0,141 0,465 0,092 1 0,762 0,869

Inkább egyetért –0,094 0,472 0,040 1 0,842 0,910

Teljes mértékben egyetért 0,907 0,626 2,103 1 0,147 2,478

Idegenellenesség (idegenbarát) 0,110 2 0,947

Idegenellenes –0,115 0,464 0,062 1 0,804 0,891

Mérlegelő –0,103 0,333 0,096 1 0,757 0,902

Kínai ismerős (nem ismer) 0,420 0,328 1,640 1 0,200 1,522

Konstans –2,109 1,000 4,448 1 0,035 0,121

Nagelkerke R2 0,07

Szignifikancia (modell) 23%
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bevezetés

Kutatásunk során a felnőtt magyar lakosság véleményét vizsgáló kérdőíves vizsgálat mellett Budapesten élő 
harmadik országbeli migránsokkal (21 bevándorlóval), továbbá fővárosi, illetve kerületi politikusokkal, intéz-
ményvezetőkkel és civil szervezetek munkatársaival is (10 személlyel) készítettünk interjúkat a bevándorlók 
integrációs tapasztalatairól és lehetőségeiről 2011 májusa és júliusa között. A bevándorló interjúalanyok kivá-
lasztásának alapja több kezdőpontból indított hólabdás mintavétel volt. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy 
az elsőként lekérdezett interjúalanyok kapcsolati hálójából ajánlások alapján kerestük meg a további lehet-
séges interjúalanyokat, ügyelve arra, hogy a meginterjúvoltak közé megfelelő számban kerüljenek be a Ma-
gyarországon élő különböző migráns csoportok, és nemi megoszlásuk is tükrözze a Budapesten élő migránsok 
összetételét. A határon túli magyarokat szándékosan hagytuk ki a kérdezésből, részben azért, mert jelentős 
hányaduk EU-tagállamból érkezett, részben pedig azért, mert kvalitatív kutatásunk fókuszában a „láthatóan 
más külföldiek” álltak, és mintegy kiegészítésképp került a mintába néhány európai bevándorló. A helyi poli-
tikusok, intézményvezetők és civil szervezetek munkatársait is több szempont alapján választottuk ki: a fővá-
rosi vagy kerületi működési területük alapján azokat szólítottuk meg, akiknek munkája leginkább kapcsolódik 
a bevándorlók integrációjához általában vagy valamely fontos területen (pl. munkaerőpiac, oktatási-nevelési 
intézmények). Az ilyen céllal készült „szakértői” interjúk során arra is különös figyelmet fordítottuk, hogy  
a fővárosi szint alatt a kerületek közül azokat válasszuk ki, amelyekben harmadik országbeli bevándorlók ki-
emelkedő arányban, illetve számban élnek; így esett a választásunk a VIII. és a X. kerületre.

A migránsokkal folytatott átlagosan egyórás interjúk alanyainak többsége ázsiai: öt kínai, három indiai, egy 
mongol, egy vietnami, egy jemeni, egy Fülöp-szigeteki és egy szír bevándorló került a mintába. Földrajzilag ta-
golva őket követte a sorban az afrikaiak csoportja: egy angolai, egy Bissau-guineai, egy egyiptomi, egy szudáni 
és egy nigériai interjúalanyunk volt, mind az öten férfiak. Rajtuk kívül két európai származású, de nem uniós 
országból érkezett (egy moldovai és egy montenegrói), valamint egy mexikói alanya volt kutatásunknak. Nemi 
bontásban vizsgálva többen voltak a férfiak: a 21 meginterjúvolt közül 5 nő és 16 férfi volt. Az interjúk több-
sége magyarul vagy angolul készült, egy francia, egy pedig kínai nyelven. Minden interjúalany Budapesten él, 
és valamennyien nem EU-s ország állampolgárai, azaz harmadik országbeli bevándorlónak minősülnek.

Tanulmányunk tehát a kvalitatív interjúkra támaszkodva azt mutatja be, hogy 
milyen beilleszkedési lehetőségeik vannak a Budapesten élő harmadik országbeli migránsoknak; ●
az egyes migráns csoportok hol tartanak az integráció folyamatában;  ●
milyen jellegzetességek terén térnek el, vagy miben hasonlítanak más csoportokhoz? ●

A tanulmány első része a szakértői interjúk, azaz a helyi politikusok, intézményvezetők és civil szervezetek 
munkatársai körében készült interjúkra alapozva mutatja be a migrációs szakpolitika gyakorlati megvalósulá-
sát, azaz az integráció lehetséges kereteit és megvalósulási formáit, míg az írás második felében a bevándor-
lók tapasztalatait és véleményét összegezzük.
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Migrációs szakpolitika a gyakorlatban 

Magyarország mint bevándorlási célország 
Magyarország az elmúlt évszázadban sokkal inkább kibocsátó, mint bevándorlási célország volt. Sőt, törté-
nelmi léptékkel nézve csak néhány olyan „pillanat” említhető az elmúlt száz évben, amikor jelentősebb mér-
tékű bevándorlással szembesülhetett az ország. Az egyik ilyen az 1920-as trianoni határhúzás után a határon 
túlra, „külföldre került” magyarok egy részének anyaországba való visszaáramlása volt, míg a másik 70 évvel 
később, szintén a határon túli, szomszédos országokban élő magyarok tömeges bevándorlása – a rendszer-
váltás előtt jellemzően inkább illegális vagy féllegális úton, míg a rendszerváltást követően legális migráció 
formájában, legfőképp Erdélyből.

Még egy bevándorlási hullámról érdemes szót ejteni, melynek forrása az 1949-es görög polgárháborúban 
vesztes kommunisták tömeges és kényszerített kivándorlása volt. Ekkor a vesztes oldalon harcoló kommunis-
ták nagy számban hagyták el Görögországot, és az épülő kommunista blokk országaiban szinte véletlensze-
rűen osztották el őket a hatóságok a kelet-európai szocialista országok között; így kerültek sokan Magyaror-
szágra.

Az 1990-es évek új bevándorló csoportokat hoztak Magyarországra: eleinte kínai, majd az ezredforduló 
körüli időktől egyre több más etnikumú, elsősorban török, valamint különböző arab és afrikai országokból 
induló bevándorló is érkezett, de ezek a csoportok – láthatóságuk ellenére – nem olyan számosságú beván-
dorlót jelentenek, mint a határon túli magyarok a rendszerváltás idején. Ugyanakkor a kínai, török, arab, 
afrikai bevándorlók érkezése a többi migránshullámhoz képest kevésbé koncentrált időben, jobban elhúzó-
dik, ráadásul körükben jóval jellemzőbb, hogy Magyarországot nem végállomásnak, hanem tranzitországnak 
tekintik, és rövidebb-hosszabb idő után továbbmennek nyugat felé. Ezeknek a mig ráns csoportoknak a szá-
mosságát nemcsak „mozgékonyságuk” miatt nehéz megbecsülni, de azért is, mert körükben – más migráns 
csoportokhoz képest – relatíve magasabb az illegális bevándorlók száma.

Speciális csoport még a menekülteké, akik – az 1950-es évek elején érkezett görögöket nem számítva – 
alapvetően kisszámú, időben koncentrált, sokszor illegális bevándorlói csoportokat jelentenek egy-egy jól 
meghatározható országból (pl. Afganisztán, Irak, Irán, Szenegál), ahonnan jellemzően (polgár)háborús konflik-
tus elől menekülve kerülnek az országba. Ők jellemzően nem kifejezetten magyarországi tartózkodási céllal, 
hanem nyugat-európai vagy amerikai végcéllal, az EU keleti határát átlépve érkeznek hozzánk, embercsem-
pészek segítségével, gyakran illegális úton.

A rendszerváltás körüli évektől kezdődően folyamatosan emelkedett a Magyarországon élő külföldi állam-
polgárok száma, illetve aránya; a 2000-es évek első évtizedében lényegében megduplázódott: míg 2001-ben 
110 ezer külföldi állampolgár élt hazánkban, addig 2009-re már 184 ezer fő (1. táblázat). Összességében az or-
szág lakásságának 1-2 százalékát tették ki az elmúlt évtizedben, így az európai országok között Magyarország 
mutatója az egyik legalacsonyabb. Ugyanakkor mivel a hazánkban élő külföldi állampolgárok zöme határon 
túli magyar, integrációjuk nyelvi-kulturális szempontból nem okoz nehézségeket. 



162 Bernát Anikó, Simonovits Bori és Szalai Boglárka

1. táblázat: Külföldi állampolgárok száma Magyarországon és Budapesten, valamint a fővárosban élő 
külföldi állampolgárok aránya az összes külföldi állampolgáron belül, 2001–2009 (fő és %)

Év
Magyarország, 

fő
Budapest,  

fő

A Budapesten élő külföldi állampolgárok aránya 
az összes migránson belül,  

%

2001 110 028 39 200 36

2002 116 429 43 857 38

2003 115 888 43 216 37

2004 130 109 48 682 37

2005 142 153 54 251 38

2006 154 430 66 025 43

2007 166 030 69 918 42

2008 174 697 74 344 43

2009

összesen 184 358 79 994 43

ebből: Európa 154 352 58 334 38

Ázsia 23 521 18 044 77

Amerika 3 617 2 003 55

Afrika 1 998 1 124 56

egyéb és ismeretlen 870 489 56

Forrás: http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp

A migránsok aránya Magyarországon nemcsak alacsony, de az országon belüli földrajzi elhelyezkedésüket 
tekintve erősen koncentrált is. Az időszak egészére jellemző ugyanis, hogy a fővárosban magas a külföldiek 
aránya, sőt az évtized folyamán még nőtt is: 2001-ben a bevándorlók 36 százaléka élt Budapesten, 2009-ben 
pedig már 43 százalékuk. Ha az Európai Unión kívülről, azaz harmadik országból érkezett migránsokat nézzük, 
akkor azt látjuk, hogy az Ázsiából érkezettek háromnegyede, a többi földrészről származóknak is több mint 
fele él a fővárosban, így a bevándorlók jórészt itt koncentrálódnak, ami az integrációval kapcsolatos szakpo-
litikai és egyéb irányítási, szabályozási kérdések tekintetében is földrajzilag Budapestre fókuszálja a témakört 
(vö. 1. táblázat).

A fővároson belül különösen magas a bevándorlók száma és aránya a VIII. és a X. kerületben. A fiatalabb 
kohorszok esetében ez még látványosabb, hiszen például a Józsefvárosban a fiatal aktív korúak 10 százaléka 
bevándorló (Kőszeghy, 2007).

Az Európán kívüli bevándorlók közül a legtöbben Ázsiából jöttek: a több mint 23 ezer ázsiai bevándorló-
hoz képest hatodannyian érkeztek a második helyezett földrészről, Amerikából és tizedannyian a sorrendben 
harmadik Afrikából.
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A bevándorlók egy része illegálisan tartózkodik az országban, de számukat és arányukat nem lehet megbe-
csülni. Annyi azért állítható, hogy az illegálisan hazánkban tartózkodó külföldi állampolgárok között a régi EU-
tagállamokból érkezettek aránya a legkisebb, és az Ázsiából érkezetteké a legmagasabb (Kőszeghy, 2007). 

A bevándorlással kapcsolatos szakpolitikák működés közben  
– a helyi politikusok és civil szervezetek szemszögéből

Az integráció keretei
Magyarország lényegében sem állami, sem önkormányzati szinten nem dolgozott ki a migránsok társadalmi 
beilleszkedésére vonatkozó szakpolitikai elveket és programokat, azaz ma Magyarországon nincsen központi 
szakpolitika a bevándorlók integrációjára vonatkozóan. Magyarországon a jogi-törvényi háttér jellemzően az 
itt-tartózkodás és az állampolgárság kereteit szabályozza, valamint a bevándorlók életére is hatással vannak 
egyes olyan általános szabályozások, mint például az egyenlő bánásmód irányelvei.1 Ezeken felül Magyaror-
szág lényegében nem alakított ki központi szakpolitikát bevándorlók számára, ezért a migránsok beilleszkedé-
sét segítő intézményes lehetőségek és programok száma is gyér és nagyon esetleges, különösen állami vagy 
önkormányzati szinten. Ezt a hiátust tölti be valamelyest a civil szféra, azon belül is főleg néhány nagyobb, 
a migránsokra vagy azok egyes csoportjaira szakosodott alapítvány, illetve nonprofit szervezet. Ezek a szer-
vezetek egyfelől a klasszikus szociális munkával segítik a bevándorlókat, másfelől kifejezetten a migránsok 
speciális helyzete és ebből fakadó igényei alapján fejlesztett programokat szerveznek.

Bár Magyarországon belül a bevándorlók a fővárosban koncentrálódnak, számosságuk és helyzetük alap-
ján a Fővárosi Önkormányzat egyáltalán nem kíván az integrációjukkal foglalkozni. Ez egyértelműen kiderül 
abból, hogy a bevándorlók helyzetével a Fővárosi Önkormányzat által alapított és fenntartott nonprofit szer-
vezet foglalkozik, de csak elvben, hiszen a gyakorlatban lényegében nem aktív szereplő a bevándorlók integ-
rációja terén. E szervezet küldetése ugyanis az esélyegyenlőségi szempontból hátrányos helyzetű fővárosi 
emberek segítése, ami a gyakorlatban elsősorban a munkanélküliek számára teremtett munkalehetőség, azaz 
közmunka biztosításában merül ki. Ebben az értelemben a látóterükbe kerülhetnének a bevándorlók is, akik 
azonban szerény számuk és vélhetően információhiányuk miatt valójában kimaradnak a fővárosi szervezet 
kliensei közül: évente legfeljebb néhány bevándorló fordul hozzájuk. Ez lényegében összecseng azzal, amilyen 

1 A legfontosabb szabályozások:
2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról, illetve a végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet; –
2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról, illetve   –
a végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet;
2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról, illetve a végrehajtásáról szóló  –
114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet;
1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról, illetve a végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet; –
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról, illetve az Egyenlő Bánásmód Ható- –
ságról és eljárásának részletes szabályairól szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet.
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szinten a főváros esélyegyenlőségi terve a migránsokkal foglalkozik: a terv szövegében egyetlen alkalommal 
fordul elő a migráns szó.

Hogy mennyire nem tartja fontosnak a bevándorlók integrációjának kérdéskörét az ezzel egyedüliként 
– elméletben – foglalkozó önkormányzati szervezetet, azt mi sem példázza jobban, mint hogy Budapest kép-
viseletében részt vett egy olyan európai programban, amelyben a nyugat-európai városok tapasztalataikat, 
migráns integrációs programjaikat osztják meg más városokkal. A fővárosi esélyegyenlőségi szervezet azon-
ban nem a bevándorlók integrációja érdekében vett részt ebben a projektben, hanem hogy az integrációs 
tapasztalatokat a hátrányos helyzetű roma lakosság beilleszkedésével kapcsolatos programokba építhessék 
be. A szervezet hozzáállása részben jogos: Budapesten (és általában Magyarországon) a romák integrációja az 
egyik legfontosabb társadalmi fejlesztési terület, míg a bevándorlók számuk és arányuk alapján az egyik leg-
kevésbé releváns célcsoportnak minősülnek. Ám ha egy nemzetközi program célja kifejezetten a bevándor-
lókkal kapcsolatos jó gyakorlatok megismertetése, akkor egy olyan ország képviselőitől, amelyben egyáltalán 
nincsen migránsokra vonatkozó szakpolitika, elvárható, hogy ha már részesei programnak, akkor a bevándor-
lókra is fordítsanak némi figyelmet, és ne csak egy másik hátrányos helyzetű csoportra2 vonatkoztassák az 
átvehető programokat.

A bevándorlókkal kapcsolatos projektek bevezetésének az is korlátja a szervezet szerint, hogy – néhány 
példától eltekintve – nincsenek számottevő önszerveződések a migránsok körében, így nincs mire építeni.

A „migránsügyet” a szervezet – a Fővárosi Önkormányzat szemléletével egyetemben – nem önálló, hanem 
horizontális kérdésnek tekinti, így önállóan migránsügyi testületet nem kívánnak működtetni, hanem fővárosi 
szinten integráltan, az egyes tematikus testületeken belül (oktatásügy, hajléktalanügy stb.) tervezik kezelni  
a mig ráns ok integrációját érintő problémákat.

Az előbbiek ellenére a szervezet tervez kifejezetten migránsoknak nyújtott szolgáltatásokat: egy általáno-
sabb antidiszkriminációs jelzőrendszer kiépítése mellett migránsokra szabott tréning szervezése is szándékuk-
ban áll. A félnapos képzés keretében a bevándorlókban tudatosítanák, hogy mi számít diszkriminációnak, és 
hova fordulhatnak, ha megtapasztalják. Továbbá ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársak képzésébe is bele 
lehetne építeni a migráns ügyfelekkel kapcsolatos kommunikációs helyzetek gyakorlását.

A Fővárosi Önkormányzat mellett a kerületi önkormányzatok sem tekintik feladatuknak a bevándorlók 
integrációjának elősegítését, amit az általunk megkérdezett jelenlegi vagy közelmúltbeli vezetők és tisztség-
viselők is a migránsok alacsony számával és így a téma relatív „súlytalanságával” indokoltak. A kutatás során 
abban a két budapesti kerületben vizsgáltuk meg közelebbről ezt a kérdést, ahol a legnagyobb számban és 

2 Elterjedt és sok tekintetben helyénvaló nézet az, miszerint a romák integrációjának kérdése Kelet- és Közép-Európában megfe-
leltethető a migránsok helyzetével Nyugat-Európában, hiszen mindkét csoport integrációs hiányosságai többek között az ala-
csony iskolázottságból, a diszkrimináció miatti alulfoglalkoztatottságból fakadnak, ami tartós szegénységhez és szegregációhoz 
vezet. Ugyanakkor a bevándorlók beilleszkedése kapcsán legalább ilyen fontos a nyelvi korlát is, ami nagyban befolyásolja fog-
lalkoztatási esélyeiket. Ezzel a témával a városi szakpolitikai programoknak kiemelten kell foglalkozniuk, viszont fontos, hogy ez 
az elem semmiképp ne jelenjen meg a romák számára létesített programokban.
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arányban élnek bevándorlók, azaz a VIII. és X. kerületben. E két kerületben készültek interjúk helyi politiku-
sokkal és intézményvezetőkkel egyaránt, de közülük csupán ketten tartották relevánsnak a kérdést. Ugyan-
akkor minden önkormányzati interjúalany egyetértett azzal, hogy kerületükben egyre látványosabb a beván-
dorlók jelenléte, lényegében a mindennapok természetes részévé váltak, de ők ezt elsősorban a kerületben 
mozgó magánemberként, nem pedig „hivatalként” érzékelik, azaz önkormányzati minőségükben nem éri el  
a bevándorlók ügye az ingerküszöbüket.

Az egyik volt helyi vezető politikus szerint viszont ez csak jelenleg van így, mert szerinte hosszabb távon 
több bevándorló érkezik. A vélekedése egyfelől prognózis, másfelől ezt tartja kívánatosnak is:

„A politika nem foglalkozik vele [a bevándorlókkal], mert nincs mivel. De rá fog kényszerülni. Itt még 
nincs olyan létszámú közösség, ami indokolná a politikai intézkedéseket, (…) vagy amik vannak, azok 
beleférnek a jelenlegi szabályozásba, például egy csendháborítás vagy egy ösztöndíj. Hosszú távon jót 
tesznek a bevándorlók, csak fel kell készíteni a társadalmat. De most még időben vagyunk. Konfliktust 
abban látok, ha majd sokan jönnek ide, és ők akarják a környezetet a maguk képére formálni.” (helyi 
politikus)

Az egyik legnépesebb migráns közösségnek otthont adó kerületi önkormányzat vezetőinek és apparátu-
sának életében olyannyira nem téma a bevándorlás, hogy nem is tudják, hány bevándorló él a kerületük-
ben. Saját adatgyűjtésük nincs, és más adatforrásból sem tájékozódnak, hiszen nincs miért. A kerületben 
élő migránsok számát még megbecsülni is nehezen tudják, általában – kerületenként – néhány ezerre teszik  
a bevándorlók teljes létszámát.

A következőkben a bevándorlók beilleszkedését területek szerint – munkaerőpiac, oktatási-nevelési intéz-
mények, lakhatás – bontva mutatjuk be. 

Nyelv
A nyelvtudás az egyik legalapvetőbb eszköz egy migráns számára a sikeres integrációhoz. A magyar nyelv 
azonban nehéz és ritka, ráadásul más, több országban is használatos nyelvvel szemben csak Magyarorszá-
gon hasznosítható. Emellett megtanulása azért is jelent extra befektetést a migráns részéről, mert néhány 
civil szervezeten és a migránsok egy szűk csoportja számára elérhető „központi” nyelvoktatáson kívül nincs 
ingyenes nyelvtanulási lehetőség felnőtt bevándorlók számára (a gyerekek iskolai nyelvtanulása azonban már 
megoldott).

A nyelvtudás hiánya az olyan összetartó, zárt migráns közösségekben, mint a kínai közösség nem jelent 
gondot a bevándorlók többségének, hiszen kínai munkaadónál kínai munkatársakkal és sokszor kínai vevőkkel 
kommunikálnak munkaidejükben, szabadidejükben családjukkal és a migráns közösséggel vannak kapcsolat-
ban, hivatalos papírjaikat pedig a saját kapcsolati hálójukon keresztül megismert magyar személyek és szak-
emberek (pl. ügyvédek és tolmácsok) segítségével intézik. Ugyanakkor más bevándorló csoportok esetében, 
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amelyek nem ennyire zártak és jól szervezettek (mint például az afrikai származásúaké), valóban nagy gond  
a hivatalos ügyintézés, a munkavállalás, de még a hétköznapi apró ügyek elintézése is (Sik, 2005).

Az egyik helyi politikus szerint a bevándorlók által – magyarországi viszonyok között – kiemelkedően nagy 
számban lakott kerület semmilyen integrációs vagy nyelvoktató programmal nem segíti a bevándorlókat, 
és olyan civil szervezetről sem tud, amelyik ezt a hiányt pótolná. Még ha van is a bevándorlóknak ingyenes, 
kiscsoportos magyarnyelv-órákat tartó szervezet, a szűk kapacitása miatt nem orvosolja az egész szektor 
hiányait.  

Egy, a bevándorlókkal foglalkozó másik civil egyesület képviselője ugyanerre utal: szerinte a nyelvoktatás 
az állam hatáskörébe tartozna, ám a képzés nem hatékony, mert nagy létszámú és nagyon heterogén össze-
tételű – esetenként írni-olvasni nem tudók és egyetemet végzettek tanulnak együtt – csoportokban zajlik az 
oktatás, valamint az órák időpontja rugalmatlan, nem alkalmazkodik az általában felnőtt és dolgozó beván-
dorlók munkaidejéhez, ezért kevesen veszik igénybe. 

Szerencsére más a helyzet az iskolások körében, akik a magyar iskolákban nagyon hamar és jól sajátítják el 
a nyelvet. Egy kerületi helyi politikus szerint a kínai és vietnami kisiskolásokban nagyon erős az asszimilálódási 
vágy, aminek egyik eleme, hogy igen hamar elsajátítják a nyelvet, s ezt a szülők nagyon erősen támogatják. 

„Nagyon érdekes, hogy idejön egy kínai gyerek, és nagyon tudatosan benne van egy integrálódási igény. 
A gyerekek nagyon gyorsan megtanulják a nyelvet, a gyerek szokott közvetíteni a szülő és a hivatal-
nok között, nagyon tudatosak, törekvőek. Először azokon a területeken, ahol könnyebben érvényesültek  
a nyelv nélkül, matematika, számítástechnika, ott értek el eredményeket. Ma pedig már népdaléneklési 
versenyen vagy bárhol megállják a helyüket.” (helyi politikus)

Munkaerőpiac
A megkérdezett szakértők és politikusok mind egyetértettek abban, hogy a kínaiak és vietnamiak csoportja 
gazdaságilag igen fejlett, és jóval többet dolgoznak, mint egy átlagos magyar. „Néha már azt gondolom, hogy 
a kínaiakon kívül senki nem dolgozik ebben az országban” – mondja egy bevándorlókkal foglalkozó civil szer-
vezet vezetője.

Egy közös képviselő szintén osztja ezt a nézetet. 

„Ők egész nap dolgoznak, hazamennek, pihennek. Nincs idejük barátkozásra, mert sokat dolgoznak  
a pénzükért. Hajnalban elmennek, hétvégén is, este meg hazajönnek.” (közös képvelő)

Az egyik kerületi intézményvezető elmondta, hogy az ázsiai bevándorlók nagy előnye, hogy gazdaságilag 
nem függenek a magyar államtól, ezért könnyebb nekik a beilleszkedés. Gazdaságilag önellátók, jellemzően 
van munkavállalási engedélyük, főleg – család esetén – a férfiaknak. Általában kínai cégek alkalmazottjai. 
Összességében a kínaiak jelenlétét pozitív hatásúnak tekinti a kevésbé jó helyzetű környékeken belül, egy-
fajta szociális hálóként is értelmezhető a tevékenységük, hiszen munkát adnak egy olyan városrészben, ahol 
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sok a munkanélküli. Ez pedig nemcsak anyagi értelemben pozitívum, hanem a munka révén önbecsülést és 
önbizalmat is ad a leszakadó rétegeknek. De nemcsak a Józsefvárosi piacon teremtenek munkalehetőséget  
a kínaiak a helyi többségi társadalom tagjainak. Az előbbi kerületi intézményvezető hívja fel a figyelmet azok-
ra a jellemző esetekre, amelyekben a bevándorlók más módon nyújtanak jövedelemforrást a magyarok szá-
mára, például tőlük bérelnek lakást, közülük alkalmaznak bébiszittert (többnyire idősebb nőt). Az utóbbiak 
foglalkoztatása mindkét fél számára előnyös: egyfelől számottevő jövedelemkiegészítés a munkavállalónak, 
másfelől ők előmozdítják a kisgyerekek magyar nyelvi fejlődését.

A helyi politikusok és intézményvezetők, sőt a civil szektor szereplőivel készített interjúkból is az derül ki: 
a megkérdezettek nincsenek tisztában azzal, hogy a nem magyar származású bevándorlók munkaerő-piaci 
integrációjának egyik legfontosabb oka a nyelvtudás tökéletlensége mellett a munkaerő-piaci diszkriminá-
ció. A magyar lakosság idegenellenessége általában is nagymérvű, és ettől nem független a bevándorlókkal 
szembeni előítéletesség és feszültségérzés (lásd kiadványunk 1., 2. és 3. fejezetét), valamint a diszkrimináció-
teszteléssel is mérhető munkaerő-piaci diszkriminációra való hajlama (lásd kiadványunk 4. és 5. fejezetét). 
Mindezek egyaránt fontos tényezők a harmadik országbeli bevándorlók munkaerő-piaci helyzetének alaku-
lásában, ha nem a családi-ismerősi, illetve migráns közösségen alapuló kapcsolatokon keresztül szereznek 
munkát (Sik, 2005 és 2010).

Oktatási-nevelési intézmények
Vitathatatlan, hogy az integráció szempontjából az oktatási-nevelési intézmények fontossága legalább akko-
ra, mint a munkaerőpiacé. A bevándorlók gyerekei számára egyértelműen ez az a csatorna, amelyik a lehető 
legteljesebben integrálja őket a többségi társadalomba a nyelv és a szokások gyors elsajátítása és az intenzív 
közösségi lét révén. Ugyanakkor a bölcsőde, az óvoda és az iskola a gyereken keresztül sok esetben a beván-
dorló szülők számára is az egyik legfontosabb integrációs felület: a gyerekek a legtöbb esetben hamarabb és 
sokkal jobban megtanulnak magyarul, mint a szüleik, így egyszerre lesznek tolmácsok és „nyelvtanárok” saját 
családjukban, de emellett az oktatási-nevelési intézmények a bevándorló szülőket a nevelőkkel, óvónőkkel, 
tanárokkal és más magyar szülőkkel való kapcsolataik révén is integrálja a többségi társadalomba, és ugyan-
így: a többségi szülők számára is ez egy lehetőség a bevándorlókkal való találkozásra.

Ebben a témában leginkább az egyik helyi oktatási-nevelési intézmény képviselője tudott érdemben nyi-
latkozni. A migráns, nagyrészt ázsiai gyerekek nagyobb számban két lakótelepi bölcsődébe járnak, mégpedig 
a piac közelsége miatt. Itt a férőhelyek egyharmadát a bevándorló gyerekek teszik ki. Az intézmény munka-
társai úgy érzik, hogy a bevándorlók sokkal jobban megbecsülik a magyar intézményrendszert, mint maguk 
a magyarok. 

Egy helyi politikus elmondása alapján kerületük néhány bölcsődéjében ún. „szivárványcsoport” működik, 
ahova különböző nemzetiségű gyerekek járnak. Az országos hírű új pedagógiai programokat tőlük veszik át 
szerte az országban.

Egy másik helyi politikus beszámolt arról is, hogy az adott kerület régebben hozott egy olyan rendeletet, 
melyben a nem EU-s állampolgárok gyerekeit tandíjfizetésre kötelezték volna, de a rendeletet lényegében 
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nem alkalmazzák. A kerületnek nincs középiskolája, de a politikus szerint kerületen belül és kívül egyaránt 
jellemző, hogy az általában jó hírű középiskolákban (ilyen a budapesti Fazekas vagy a Radnóti) lehet találkozni 
viszonylag sok kínai, vietnami, afrikai diákkal.

Az egyik helyi politikus jelenleg két általános iskoláról tud a Józsefvárosban, ahova viszonylag sok beván-
dorló gyerek jár, ilyen a Német utcai és a Losonci téri iskola. Korábban néhány bevándorló család egy másik 
iskolát is választott, de valamilyen oknál fogva pár év múlva elvitték onnan a gyerekeiket, a vezetőség pedig 
panaszkodott, hogy „így már szinte csak cigányok járnak az iskolába”. 

Az integráció folyamatában vannak szokatlan helyzetek, például amit az egyik helyi politikus idéz fel egy 
iskolai ünnepségről: 

„Egy vicces dolog, amikor az ember elmegy egy iskolai ünnepélyre, ott táncolnak a gyerekek, bejönnek bő 
gatyába, meg lajbiba, és akkor a sor végén ott van egy kínai kisfiú a szűrben, és elénekli a »Kári kittyom, 
édes tyúkom«-at, vagy amikor kiáll a szavalóversenyen egy ázsiai kislány, és mondja, hogy »magyar va-
gyok, magyarnak születtem«, az furcsa, akkor persze felnevet a közönség. Ott ül 3-400 szülő, az ember 
azért hallja, hogy az egyik beszól kedvezőtlenül, a másik meg jót mond. 300 emberből a többséget nem 
érdekli, ketten tesznek egy-egy megjegyzést.” (helyi politikus)

Szociális szolgáltatások, egészségügy és lakhatás
Az állam a bevándorlóknak csak néhány speciális és kis létszámú csoportját segíti, őket is csak nagyon kis 
összeggel és csak néhány területen,3 így ezen intézkedések hatókörüknél és relevanciájuknál fogva nem ne-
vezhetők szakpolitikai programnak, sem az integrációt valóban elősegítő programcsomagnak. Ráadásul ezek  
a támogatások csak menekülteknek járnak, egyéb bevándorlóknak nem. Igaz ez annak ellenére, hogy bi-
zonyos alapszolgáltatások, például az iskolai oktatás és az egészségügyi ellátás ugyanúgy jár a letelepedett 
bevándorlóknak, mint a magyar állampolgároknak (Mészáros, Lastofka és Soltis, 2009).

Minden megkérdezett helyi politikus egyetértett abban, hogy a bevándorlók (ez alatt leggyakrabban a kínai-
akat értették) az önkormányzat számára „láthatatlanok”, nem igényelnek semmiféle támogatást, még akkor 
sem, ha az megilletné őket, és az önkormányzati fogadóórákon sem jelennek meg. Ezért csak saját hétköznapi 
tapasztalataikra tudnak hagyatkozni velük kapcsolatban. 

3 A már nem a befogadó állomáson élő, elismert menekültek rászorultsági alapon kaphatnak ugyan különböző támogatásokat az 
államtól, de ezek folyósításának szabályai a menedékjogi törvény 2011-es módosítása után jelentősen szigorodtak. Az elismert, 
de kevesebb mint 3 éve Magyarországon tartózkodó menekültek részesülhetnek integrációs célú támogatásokban, mint például 
a letelepedéshez nyújtott egyszeri támogatás, rendszeres lakásfenntartási, illetve lakhatási támogatás, de ezek összege igen ala-
csony. Továbbá szintén szigorúbb feltételek mellett és rászorultsági vizsgálat után a nem befogadó állomáson élő menekültek, 
menedékesek és oltalmazottak részesülhetnek egészségügyi ellátásban, oktatásban a tankötelezettség határáig, beiskolázási 
támogatásban, ingyenes magyar nyelvoktatásban, az okmányok fordítási költségeinek megtérítésében és az ország végleges 
elhagyása esetén a távozásra fordítható támogatásban.
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Arra, hogy miért nem igényelnek támogatásokat a bevándorlók, nincs biztos válaszuk. A helyi vezetők 
szerint a legfontosabbak minden bizonnyal a nyelvtudás hiánya és ebből adódóan az ügyintézés ellehetet-
lenülése, a bevándorlók nem tudják, milyen juttatások illetnék meg őket, valamint hogy azért hol kell folya-
modniuk. Ehhez hozzájárul a kínaiak és vietnamiak speciális gondolkodásmódja. Szerintük az állam segítségét 
kérni szégyen, személyes kudarcként élik meg, ha nem tudják eltartani a családjukat, és ezt minden eszközzel 
titkolni igyekeznek. Korábbi kutatások is azt találták, hogy a külföldi állampolgárságú népesség jogosult lehet-
ne ugyan különböző szociális ellátásokra és szolgáltatásokra, ezen belül támogatott lakhatásra, de a gyakor-
latban egyáltalán nem jelennek meg a rendszerben (Kőszeghy, 2007).

Ugyanakkor az egészségügy területén elméletileg a legtöbb bevándorló helyzete rendezettnek tekinthető, 
hiszen van egészségbiztosításuk (tajkártyájuk), de az egészségügyi intézmények és szolgáltatások útvesztőjé-
ben könnyedén elakadnak a nem megfelelő nyelvtudás és a helyi egészségügyi szolgáltató rendszer „kultúrá-
jának” ismerete nélkül (Sik, 2005).

A helyi politikusok, intézményvezetők kevéssé tájékozottak a bevándorlók lakásviszonyait illetően, ezzel 
kapcsolatban csak saját, személyes tapasztalataikra támaszkodnak. Az egyik kerületi politikus szerint a kínaiak 
közül a kilencvenes évek óta a legszegényebbek érkeztek a Népszínház utca környékére, de nagyon gyorsan 
továbbléptek, mert számukra egy szoba-konyhás régi ház szörnyű lakókörülmény volt, így amint tehették, to-
vábbmentek a lakótelep felé, ami sokkal inkább jellemző származási országuk lakásviszonyaira. A Józsefvárosi 
lakótelepen belül sok bevándorló él a Baross utca házaiban, de onnan sokan elköltöztek Kőbánya irányába, 
vagy a módosabbak házat vettek a Tisztviselőtelepen. A szoba-konyhás lakásokból mára teljesen eltűntek  
a kínai és vietnami bevándorlók. Az egyik helyi politikus szerint

„…a kerületi önkormányzat alig értesül migránsokkal kapcsolatos problémáról, habár legalább az együtt-
lakás kérdésében ilyenek biztosan vannak. „Az együttlakásban viszont vannak gondok. Kevés jutott el az 
önkormányzati szintre. Főzésből adódó gondok, hangoskodásból adódó történetek, ami a másságból 
egyébként is adódik. Ez is eltörpül, 4 év alatt 2-3 eset.” (helyi politikus)

A helyi politikusok szerint a bevándorlók azért nem jutnak önkormányzati bérlakáshoz, mert nagyon nagy 
a túljelentkezés, és azok részesülnek előnyben, akik régebben élnek itt. Ám a kínaiakra jellemző, hogy hivata-
losan nem jelentkeznek be az aktuális lakcímükre, ezért nem is tudják igazolni hivatalosan, hogy mióta élnek 
a kerületben. 

Összegzés: mi van és mi hiányzik még a bevándorlók integrációját 
segítő szolgáltatások közül a helyi vezetők és a civilek szerint?
A jogszabályi lehetőségek, az interjúk és további források elemzése alapján alapvető és a kérdés egészét 
meghatározó hiányosság, hogy nincsen központi (állami vagy helyi szintű) döntéshozói akarat a bevándorlók 
integrálásának elősegítésére: nincs szakpolitikai stratégia, sőt a nem rendszerbe szervezett intézkedések, akár 
önálló programok teljes hiánya a jellemző. A helyzet okát a politikai szférát képviselők egyaránt a migránsok 
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alacsony számában és emiatt az ügy súlytalanságában látják, ami állami és helyi szinten egyaránt a források 
szűkösségével párosul, amelyeket más, „fontosabb” szociálpolitikai területekre kell összpontosítani.

Hogy a bevándorlók egyes csoportjainak mégiscsak segítségre van szükségük, azt a civil szféra e területen 
évtizedek óta dolgozó néhány jelentősebb szervezetének léte, fennmaradása, illetve erősödése is bizonyítja.  
A nonprofit szervezetek különböző EU-s és egyéb forrásokból olyan hiánypótló szolgáltatásokat kínálnak, ame-
lyek elérése a túlélés-letelepedés-integráció folyamatában sok migránsnak a szolgáltatások nélkül nem, vagy 
csak nagy nehézségek árán sikerülne. Ezek a szolgáltatások széles spektrumot ölelnek fel: a jogi, tolmácsolási, 
pszichológiai, szociális segítségtől kezdve egészen az olyan konkrétabb területekig, mint az álláskeresésben 
nyújtott támogatás vagy a magyar nyelv oktatása. Az efféle programok létjogosultsága tehát egyértelmű, de 
várhatóan a központi források a következő időszakban – különösen a válság okozta megszorítások éveiben – 
sem nyílnak meg jelentős mértékben, így az állami-önkormányzati és a civil szektor közötti munkamegosztás 
a bevándorlók integrációja terén vélhetően a jelenleginek megfelelő marad a következő években is.

bevándorlók integrációja – a migráns interjúk alapján4

A migráció körülményei
A harmadik országbeli migránsok csoportja igen heterogén mind származási országukat, vallásukat, kultúrá-
jukat, migrációjuk célját és körülményeit tekintve, mind pedig a magyarországi tartózkodással kapcsolatos 
elvárásaik és beilleszkedési stratégiáik szempontjából. Ezen szempontok többségében, így a migráció körül-
ményei alapján is a kínai és a vietnami bevándorlók sok tekintetben eltérnek az afrikai és arab országokból 
érkező migránsoktól. Míg a két kelet-ázsiai migráns csoport esetében a migráció elsődleges mozgatórugója az 
új kelet-európai piaci lehetőségek kiaknázása, addig az Afrikából érkező bevándorlók esetében sokkal hangsú-
lyosabb migrációs ok az antidemokratikus berendezkedésű származási ország elhagyása.

Az összes kínai és vietnami interjúalanyunk üzleti megfontolásból döntött szülőhazája elhagyása mellett. 
Ideérkezésükkor semmit nem tudtak az országról vagy Budapestről, pusztán a kínai piac léte és a korábban 
idevándorolt rokonok Magyarországról alkotott pozitív véleménye elég volt ahhoz, hogy idejöjjenek. Kínai 
és vietnami interjúalanyaink többségének ugyanis már élt Magyarországon rokona vagy ismerőse, és arról 
számoltak be, hogy tőlük hallottak az itteni a kedvező piaci lehetőségekről. 

Erre példa az egyik 35 év körüli kínai férfi interjúalanyunk (C.), akinek öt testvére közül három Magyarorszá-
gon él. Kínában nehezen tudtak megélni, mindkét ideköltözött testvére kizárólag üzleti szándékkal érkezett. 
C. az itt élő kínaiaktól hallott először Magyarországról még otthon, azért választotta éppen ezt az országot. 
Magyarország híre Kínában szájról szájra terjed, neki is van kínai barátja, aki fontolgatja az áttelepülést a jobb 
munkaerő-piaci lehetőségek reményében.

4 A fejezetben szereplő bevándorlók rövid életrajza (a nevüket jelölő betűk ábécé sorrendjében) a Függelékben olvasható.  
Az interjúkból tőlük idézett részleteket úgy szerkesztettük, hogy megőrizzék élőbeszédük nyelvi sajátosságait.
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Az ilyesféle migráció a szakirodalomból jól ismert ún. láncmigráció5 tipikus esete, melynek jellemzője, 
hogy az egyén migrációja már az utazása előtt jól előkészített a családtagjai és rokonai révén, vagyis a cél or-
szág ban biztos lakóhely és munkalehetőség várja. 

„Mielőtt idejöttem, semmit nem tudtam Magyarországról, csak szüleim mondták, gyere ide, itt vagyunk. 
Akkor nem gondolkoztam azon, szeretem-e, vagy nem, csak szüleim mondták, és jöttem.” (K., 28 éves 
kínai nő)

Ez a fajta „üzletorientált” gondolkodás az ideérkezés után is megmarad, az interjúk során feltett kérdé-
seket a kínaiak mindegyike gazdasági szempontból közelítette meg, az elérhető haszon alapján ítéltek meg 
szinte mindent (ez a későbbi részekben élesebben kirajzolódik). Összességében tehát elmondhatjuk, hogy  
a kelet-ázsiai bevándorlók fő célja a migrációval a gazdasági haszon realizálása, minden egyéb tényező elha-
nyagolható. 

Ezzel szemben az afrikai és arab országokból érkező migránsok számos eltérést mutatnak a kínai és vietna-
mi bevándorlóktól. Míg a kutatásunk során megismert kínaiak konkrét üzleti céllal jöttek Magyarországra, és 
üzleti vállalkozásuk a családtagjaik által elő volt készítve, addig az afrikai és arab országokból érkező beván-
dorlók kevésbé tudatos céllal érkeztek. Migrációjukban nagyobb a szerepe annak, hogy életük ellehetetlenült 
a származási országukban annak elhagyása előtt. Éppen ezért a kibocsátó ország elhagyásának vágya gyak-
ran, míg Magyarország mint konkrét migrációs cél ritkán jelenik meg narratívájukban. Összességében tehát 
– akárcsak a kelet-ázsiaiak – nem kifejezetten Magyarországra (vagy a régióba) kívántak betelepülni, hanem 
egyszerűen el akarták hagyni vagy el kellett hagyniuk a hazájukat, és különböző (véletlen vagy kapcsolathá-
lózati) mechanizmusok eredményeképp kerültek Magyarországra. A gondolatmenetet alátámasztja angolai 
beszélgetőtársunk6 visszaemlékezése az eseményekre: 

„Én egyedül voltam. De sokan voltunk. Volt útlevelem, de nem volt vízumom. A maffia intézte a beuta-
zást Ukrajnából Magyarországra. Vágod? Ezért 1000 dollárt kellett fizetnünk. Nem eurót, dollárt! Ez sok! 
Rohadt sok! Amikor Ukrajnában éltem, nem bujkáltam. Felhívtam a nővéremet, aki Németországban élt, 
és mondtam, hogy muszáj segítenie rajtam, és idejönnie, mert itt rohadt rosszul érzem magam. Mire azt 
mondta, pénzre van szükségem, és tud is segíteni, küldött nekem 1300 dollárt. 300-at nekem, ételre, az 
útra, ami egy hónapig tartott. Ő igazából nem a testvérem, csak egy barát, akit Afrikából ismerek. Vá-
god? Egyedül vagyok, család nélkül.” (C., 40 éves körüli angolai férfi)

A 24 éves egyiptomi fodrász férfi (E.) például azért hagyta el Egyiptomot, mert anyaországa politikai beren-
dezkedését túlságosan diktatórikusnak találta. Elmondása szerint sohasem lenne képes egy olyan országban 

5 Lásd Thomas és Znaniecki (2002) tanulmányát.
6 Egyedül jött ide, rokonok és ismerősök nélkül, de sokan érkeztek a szervezett embercsempészeten keresztül akkoriban.
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élni, ahol korlátozzák az egyéni szabadságát. A kötelező katonaságot is el akarta kerülni, ami két-három évig 
tartott volna; szeret mindig új dolgokat tanulni, kipróbálni, ott pedig nem lett volna lehetősége erre. Ideérke-
zése előtt nem voltak információi Magyarországról, csak a rokonok hívására jött. Nem kérdezett tőlük semmit 
a magyarországi létről, annyi elég volt neki, hogy itt nem lesz egyedül.  

A 40 év körüli C. kongói születésű, angolai állampolgár. A férfi nem akar többé visszamenni Angolába, mert 
„ott nincs demokrácia”, 1992 óta nem is járt a hazájában. A demokrácia reményében jött Magyarországra. 

„Amikor Ukrajnában laktam, kérdezem a haverokat, milyen Magyarország. Ők meg azt mondták, itt de-
mokrácia van, tesó. Itt még éjszaka is kimehetünk sétálni. Ott este 10 után nem lehetett kimenni, nagyon 
veszélyes volt. Ott úgy kellett élni, mint egy remetének.” (C., 40 év körüli angolai férfi)

Mivel az afrikai bevándorlókat ideérkezésükkor jellemzően nem vette körül rokoni „védőháló”, valamint 
nem konkrét céllal érkeztek, egyszerűen csak rossz sorsuk elől menekültek, életük legtöbb mozzanata nagyon 
eltérő a kínai és vietnami társakéitól. 

7 A tanulmányban szereplő fényképeket Sebő Judit és Szalai Boglárka készítették.

Kínai üzletbelső7
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Az integráció lehetséges terepei
Kvalitatív kutatásunk elsődleges célja a migránsok társadalmi és azon belül munkaerő-piaci integrációjának 
feltérképezése volt. Az interjúk döntő többsége olyan migránsokkal készült, akik dolgoztak az interjú idején. 
A társadalmi integráció megvalósulási lehetőségeit az alábbi területeken vizsgáljuk tanulmányunkban: (1) 
csoportközi viszonyok, ezen belül a család és a barátok, ismerősök; (2) a munka világa; (3) oktatási-nevelési 
intézmények és (4) lakhatás. Ezek után sorra vesszük azokat a korlátozó tényezőket, melyek a sikeres integ-
ráció ellen hatnak. Végül összefoglalásként megkísérlünk választ adni arra a kérdésre, hogy a hazánkban élő 
különböző migráns csoportok identitásában és élethelyzetében mennyiben jelennek meg a diaszpóra lét és 
mennyiben az asszimiláció, illetve az integráció elemei.

Csoportközi kapcsolatok: család, házasság
A többségi társadalomba való integrálódás egyik legfontosabb csatornája lehet a magyar féllel való párkap-
csolat, házasság. Míg az afrikai és arab interjúalanyaink közül többen számoltak be magyar feleségről, barát-
nőről, addig a kínaiak esetében ötük közül csak egynek volt magyar felesége az interjú idején. Tehát ismét 
külön kell választanunk a kínai és vietnami, valamint az afrikai és arab interjúalanyaink tapasztalatait ahhoz, 
hogy tisztán láthassuk, milyen mintázatok is húzódnak meg a párválasztás mögött. 

Ideérkezésükkor az afrikai interjúalanyaink általában szegények, és mivel menekülnek a származási orszá-
gukból, nincs konkrét üzleti, gazdasági elképzelésük a jövőbeli munkájukról. Számukra, mivel nincs körülöttük 
a rokoni „védőháló”, és a kínai piac nyújtotta lehetőségekkel sem élhetnek, létfontosságú egy magyar házas-
társ, akivel megoldottnak tekinthető a lakhatás, az ügyintézés és az állampolgárság megszerzésének problé-
mája, nem beszélve az érzelmi és anyagi biztonságról. Így ideérkezésük után többségük egyik legfontosabb 
célja megismerkedni egy magyar nővel. Ennek tipikus mintázata, hogy az egyedül érkező migráns férfi fiatal 
(18 év körüli) magyar lánnyal ismerkedik meg, akit a lehető leghamarabb feleségül is vesz. Ez a stratégia tipi-
kusnak tekinthető az arab, illetve afrikai interjúalanyaink körében.

A 25 éves szudáni K.-nak is magyar élettársa van, a lány lakásában laknak. Konfliktust okoz a kapcsola-
tukban, hogy a lány felsőfokú végzettségű, értékesítési menedzserként dolgozik, és elvárná K.-tól, hogy ő is 
szerezzen diplomát.

Arab interjúalanyaink a házastársválasztás tekintetében nagyon hasonlítanak az afrikaiakra, azzal a különb-
séggel, hogy ők többnyire önálló egzisztenciájú, magasabb státusú férfiak voltak a származási országukban, 
akik számára a magyar feleség, illetve barátnő ugyan megkönnyíti az itteni életüket, de nem jelenti számukra 
a magyarországi boldogulás kizárólagos útját. Nekik is fontos a magyar feleség, ám nem a puszta fennmara-
dáshoz, hanem a formaságok, az ügyintézés megkönnyítéséhez tudják igénybe venni a segítségét, ami szintén 
nem elhanyagolható előny. A házastárs-keresési gyakorlat jellemzően ugyanaz az arab interjúalanyaink, mint 
az afrikai migránsok körében: a bevándorló arab férfi fiatal magyar lánnyal ismerkedik meg, akit hamar fe-
leségül vesz. A 38 éves szír kereskedő S. például úgy tervezte, hogy egy hónapig marad Budapesten, de egy 
kávézóban megismerkedett jelenlegi magyar feleségével, és azóta egy párt alkotnak. Felesége a megismer-
kedésükkor 19 éves volt. S. 2002-ben még visszatért Szíriába, majd 2004-ben visszajött (akkor még későbbi 
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felesége a barátnője volt), és végleg itt telepedett le. Magyarországra azért jött, mert „szép ország, hallottam, 
szép lány van.”

Az egyiptomi E. jelenlegi feleségével a lány 19 éves korában, két éve ismerkedett meg, majd rá egy évvel 
házasságot kötöttek, azóta a lány szüleinél laknak. 

Többször elhangzott az interjúk során, hogy a „papírok” intézésében fontos szerepet tölt be a magyar 
feleség, és nélkülük milyen nagy gond lenne a hivatalos papírok beszerzése. A 24 éves egyiptomi fodrász (E.) 
elmondta például, hogy bevándorlási papírok intézése semmilyen nehézséget nem okozott számára. A Beván-
dorlási Hivatalban kedvesen bántak vele, felesége intézte a legtöbb papírját. Az előbb említett szír kereskedő 
interjúalanyunk is ugyanerről számolt be: „Mivel én nem értettem az ügyintézéshez, és a nyelvet sem ismer-
tem, feleségem intézett mindent.”

Korábban láttuk, hogy egy vietnami vagy kínai leginkább akkor érkezik hazánkba, ha boldogulását bizto-
sítva látja, és ha ismerősei előkészítették számára a terepet az itteni élethez. Ezért sem az anyagi biztonság 
megteremtéséhez, sem az ügyintézés megkönnyítésére nincs szüksége magyar feleségre, így pusztán akkor 
választ majd magyar partnert, ha az érzelmei azt diktálják.

Ugyanakkor mivel a kelet-ázsiai bevándorlók mindennapjaikat a piacon töltik kínaiak és vietnamiak, illetve 
egyéb bevándorlók társaságában, így körükben a kínai/vietnami–magyar vegyes házasságok is ritkábbak. C., 
a 35 éves kínai kereskedő arról számolt be, hogy nagyon tetszenek neki a magyar lányok, minden vágya, hogy 
legyen egy magyar „csaja”, ám nem anyagi megfontolásból, egyszerűen csak tetszenek neki a magyar lányok. 
A többi kínai és vietnami interjúalanyunk a saját országából választott partnert magának. 

Interjúalanyunk volt egy Fülöp-szigeteki, 65 év feletti hölgy, O., akinek szintén magyar férje van; őt az Egye-
sült Államokban ismerte meg, és vele jött Magyarországra („Ahol van a férjem, ott van a hazám”). Moldovai 
nyelvtanár beszélgetőtársunknak, a 28 éves A.-nak szintén magyar a felesége.

Csoportközi kapcsolatok: barátok, ismerősök
A csoportközi kapcsolatok kialakulásához két feltételnek kell teljesülni. Egyrészt a feleknek akarniuk kell a 
kapcsolatot, azaz nyitottaknak kell lenniük egymás felé, másrészt fontos, hogy képesek legyenek egymással 
kommunikálni, azaz közös nyelvet kell beszélniük. És persze kell legyen alkalom a találkozásra. E két feltétel 
nélkül nem fognak jól működő interetnikus kapcsolatok kialakulni.

A kapcsolatok létrejöttét és fejlődését meghatározó tényezők közül először lássuk a lehetőségeket: a nyelv-
tudást és a szabadidőt! 

Arab és afrikai interjúalanyaink szükségből tanulnak magyarul, és ha már egyszer megtanulták a nyelvet, jól 
használják nyelvtudásukat magyar ismerősök szerzésére. Ezt a hatást erősíti a magyar feleség, akinek magyar 
baráti körébe várhatóan bekerül a bevándorló férj is. Az egyiptomi fodrász például minden héten eljár bulizni 
felesége magyar barátaival. Szír interjúalanyunknak is több magyar barátja van Budapesten, mint szír. 

„Eddig jó volt velem mindenki, sok magyar barátom van, mindenki szeret engem. Nem szoktuk csapni 
[becsapni] senki, nem szoktuk csinálni problémát senki.” (S., 38 éves szír férfi)
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Mivel kínai és vietnami interjúalanyaink többsége nem beszél magyarul, így magyar barátokat sem tudnak 
szerezni. 

„Régebben sokkal jobban beszéltem magyarul, mert sok magyar barátom volt Szolnokon, de most fő-
ként kínai munkatársaim vannak – nincs lehetőségem a magyart gyakorolni. A vendégek is főleg külföl-
diek.” (L., 21 éves kínai nő)

Kínai interjúalanyaink egyike, az 57 éves A. többször hangsúlyozta, hogy a magyarok nagyon kedvesek 
hozzá, de nyelvi problémák miatt nem nagyon tud kapcsolatot teremteni magyarokkal: 

„Kínai ember szeret magyar ember, mondani mindig jó kedve van. Csak a nyelv a baj, szeretnek kínai ma-
gyart, csak nem beszélnek magyart. Kultúra meg szokások érdeklik kínaiakat, csak nehéz. Kínaiak nem 
beszélnek magyarul, magyar nem beszél kínaiul, ez kapcsolat nehéz, én is nehezen fogok magyar barát. 
Szeretném magyar barát, csak nyelv miatt nehéz.” (A., 57 éves kínai férfi)

A szudáni, 25 éves férfi (K.) számára fontos interkulturális közeget jelent a munkahelye. A Blaha Lujza tér-
hez közel eső internetkávézóban két magyar munkatársa is van, velük szeret együtt dolgozni. Néha elmennek 
sörözni együtt; barátoknak tekinti a magyar munkatársakat. K. egyébként több nyelven beszél – az arab mel-
lett románul is –, sok román és afrikai ügyfél miatta tér be a kávézóba. A hely arab tulajdonosát szereti, de a 
nigériai befektetőt nem. 

Az, hogy egy bevándorlónak szándékában áll-e baráti kapcsolatokat kialakítani, több dologtól függ: egy-
részt attól, hogy nyitott-e, másrészt hogy vannak-e más ismerősei, barátai, akik pótolhatják a magyar ismerő-
söket. A kínaiaknak általában pozitív képe van a magyarokról. Többnyire arról számoltak be, hogy segítőkész 
magyarokkal találkoztak, és ezt igyekeznek viszonozni. 

„Szerintem magyarok szeretik kínai, nekem minden jó. Én szeretem magyar ember, nagyon kedves, min-
dig segíteni.” (K., 28 éves kínai nő)

„Itt sokat változtam, de nemcsak a külsőm változott meg, hanem sokkal nyitottabb is vagyok. Azt hiszem, 
hogy szeretnek a magyarok, mert nagyon eltérő vagyok más kínaiakhoz képest. Szeretek beszélgetni, és 
nagyon szeretnék „magyar fiútestvéreket” is szerezni.” (L., 21 éves kínai nő)

A kínaiak és vietnamiak többnyire rokonok és ismerősök hívására érkeznek, ezért nincs rajtuk „érzelmi 
nyomás” új barátok szerzésére. Ők akkor sem maradnak egyedül, ha nem tesznek szert magyar barátokra, 
ellentétben az afrikaiakkal, akik egyedül érkeznek egy új országba, nincs körülöttük a rokoni védőháló, egyet-
len lehetőségük, hogy magyarokkal alakítanak ki baráti, ismerősi kapcsolatot. Ez a tény és a nyelvtudás pedig 
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kölcsönösen erősítik egymást: minél jobban beszél magyarul a kapcsolati háló nélküli migráns, annál több 
magyar barátra lel, és minél több magyar baráttal kommunikál, annál jobb lesz a nyelvtudása. 

Ha nem a közelebbi baráti kapcsolatokat, hanem a lazább kötődéseket vizsgáljuk, akkor a megkérdezettek 
többségének – származástól függetlenül – alapvetően jó a véleményük a magyarokról.8 

„Kínai ember szeret magyar ember, mondani mindig jó kedve van. Szerintem magyarok szeretik kínai, 
nekem minden jó. Én szeretem magyar ember, nagyon kedves, mindig segíteni.” (K., 28 éves kínai nő)

Az egyiptomi fiatal férfinak, E.-nek vannak magyar barátai, de nem minden magyar barátkozik szívesen 
külföldiekkel, „van ilyen is, meg olyan”. A felesége rokonainak kimondottan tetszik, hogy egyiptomi ember ke-
rült a családba, soha nem volt probléma ebből. Amióta ideérkezett, magyar szokások szerint él, kivéve, hogy 
vasárnaponként kopt keresztény, ortodox templomba jár. 

Az idősebb Fülöp-szigeteki nőnek, O.-nak a Bevándorlási Hivatalról van nagyon jó véleménye. Tapasztala-
tai szerint ott az ügyintézők mindig kedvesek és korrektek voltak vele és mindenki mással, még ha látszott is 
rajtuk, hogy már fáradtak „Nem találtam egy tigrist sem” [értsd: aki megharapná a külföldieket] – mondta, 
semmilyen rossz tapasztalata nem volt a BÁH-ban. 

A moldovai angoltanárnak, A.-nak egyaránt jó a kapcsolata magyar kollégákkal és a főnökével. Mindig 
részt vesz a céges ünnepségeken (pl. a céges karácsonyon), és nagyjából háromhavonta a munkahelyükön 
kívül is találkoznak-szórakoznak a munkatársakkal. Szerinte ennél gyakoribb találkozókra sem igényük, sem 
idejük nincs. A. a diákjaival is jól kijön, a származása miatt semmilyen megkülönböztetést nem érzékelt még a 
munkahelyén. Sőt, sok segítséget kapott a diákjaitól is, akik között volt könyvelő és jogász – bizonyos nehéz-
ségeket ők segítettek megoldani a magyarországi ügyintézései során.

Ennek ellenére szinte mindegyik interjúalanyunk tudott egy-két rossz példát említeni a magyarok viselke-
désével kapcsolatban: 

„A magyarok negatívok: ha még nem is betegek, már a gondolattól megbetegítik magukat. Nem boldo-
gok, bezárkózottak. A gond, hogy sokan nem beszélnek angolul.” (K., 25 éves szudáni férfi)

A saját ruhamárkával kereskedő indiai fiatal házaspárból a feleségnek, R.-nek nagyon rossz véleménye van 
a magyarok idegennyelv-tudásáról, bár az utóbbi néhány évben pozitív változást érzékel. Emellett kifejezetten 
rossz a házaspár (R. és S.) tapasztalata a nyelveket nem beszélő, túlságosan bürokratikusan dolgozó BÁH-
ügyintézőkről, és általában a bevándorlással kapcsolatos merev szabályokról. Magyar ismerőseik, üzletfeleik, 
barátaik kapcsán azonban csak jókat mondanak. 

8 Ennél a kérdésnél nem hagyhatjuk figyelmen kívül a tényt, hogy mivel magyarok készítették az interjút, a vélemények kicsit 
torzíthatnak pozitív irányba, hisz elképzelhető, hogy kellemetlennek találták volna az alanyaink, ha kifejtik nekünk lesújtó véle-
ményüket például a magyarokról.



Bevándorlók társadalmi integrációja a Budapesten élő harmadik országbeli migránsok, valamint helyi vezetők és civilek szemszögéből 177

A szír férfi egy magyarral van haragban, ám nem a magyarsága miatt, hanem személyes okokból. 

„Ő állandóan veszekedni velem, állandóan mondani nekem: Menni te ország… [Menj haza az országod-
ba!] Mit csinálsz te itt? Ilyen kommunista nagyon az ember.” (S., 38 éves szír férfi)

Bissau-guineai interjúalanyunknak, a 45 éves B.-nek ellenben lesújtó véleménnyel van általánosságban a 
magyarokról. 

„Tudod, hiába vagyok már magyar, többet éltem már itt, mint a hazámban, és hiába beszélem nagyon 
jól a nyelvet, mindig kívülálló maradok. Nagyon rasszisták az emberek. Ez van, nincs mit tenni. Hogy 
megértsd, elmondok egy esetet. A lányom szalagavatója előtt felmerült, hogy mi varrathatjuk a volt 
üzlettársammal az érettségiző fiúk öltönyét kedvezményes áron. Be is mentem az anyagmintákkal a 
gimnáziumba, és ki is választották az anyagot. Aztán később visszamondták a megrendelést. Később 
visszahallottam, hogy amiatt, hogy fekete vagyok. Sok az árpádsávos fiú az osztályban. Ezt hallottuk 
vissza: »Ne már, hogy egy néger varrasson már nekünk!« Sajnos lányommal is volt, aki nem állt szóba az 
osztályába amiatt, hogy mulatt. Na, ilyenek vannak sajnos. Ez megalázó. A kisfiam még kicsi, de már ő is 
megtapasztalta a diszkriminációt, hiába élsportoló.” (B., 45 éves Bissau-guineai férfi)

Az 57 éves kínai vállalkozó A. 12 éve él Magyarországon. Ő arról számolt be, hogy 2005 előtt tapasztalt 
diszkriminációt a származása miatt, de 2005 környékén megváltozott a helyzet: a magyarok elkezdték jobban 
megérteni és elfogadni a kínaiak gondolkodásmódját, a kínai embereket. 2005 előtt a magyarok azt hitték, 
hogy a bevándorló kínaiak szegények, és csak azért jönnek ide, mert nem képesek otthon boldogulni. Ezzel 
szemben mára megértették, hogy Kína egy nagyon fejlett ország, jó munkaerő-piaci kilátásokkal, és már nem 
menekültként tekintenek rájuk Magyarországon. A. szerint mára elfogadták a kínaiakat, és a kultúrájukat is. 

A magyarokkal kapcsolatos negatív vélemények alapja sok esetben egy-egy hétköznapi kellemetlen ta-
pasztalat: 

„Konfliktus volt többször. Háromszor piacon voltam, és ellopták a táskámat. Lehet, hogy románok vagy 
cigányok, nem tudom… Egyszer volt, 4-es vagy 6-os villamoson magyar ember, lehet alkoholos volt, 
mondani:, »Menjél a picsába! Miért nem mész haza Kínába? Nem vagy magyar ember!« Vagy valami 
rossz csúnya mondani nagyon sokat. Ez már kb. 10 éve volt. Más nem volt.” (K., 28 éves kínai nő)

Az idős Fülöp-szigeteki hölgyet, O.-t a villamoson szólították meg így: „Elnézést kérek, szabad tapogatni?” 
Mert sárga, barna a bőre. Ekkor a hölgy különlegesnek érezte magát. Manapság már nem akarják tapogatni. 
Tavaly egy magyar diákjával sétált, és az utcán egy nő valamilyen negatív megjegyzést tett rá, de őt nem 
érdekelte. 

Szír interjúalanyunk elmondta, mit nem szeret igazán a magyarokban: 
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„Hát nem akarom neked mondani kicsi rosszat, csúnya beszéd nagyon, én nem akarom gyerekemet. 
Mindenki mikor beszél, szól »bazdmeg«, ez nem szép. Otthon nincs ilyen nálunk, nem szabad beszélni 
ilyen. Nem a vallás miatt, a kultúra, nem mondunk csúnya egymás.” (S., 38 éves szír férfi)

Volt, aki nem kapott munkát, ám ezt nem diszkriminációként élték meg, pusztán egy racionális döntésként 
a munkaadó részéről, aki hiányos nyelvtudásuk miatt nem vette fel őket.

„Nem gondolom, hogy az volt a baj, hogy kínai vagyok. Más külföldi sem talált munkát. A magyaroknak 
adtak először munkát, nem a külföldieknek Szegeden. Ez nem volt jó nekem, de megértem. A magyar 
nyelvünk nem volt olyan jó.” (L., 21 éves kínai nő)

„Szerintem az a legnagyobb probléma, hogy nincsen munka Magyarországon, de az a tény, hogy fekete 
vagyok, az nem gond. Dolgoztam én már Békéscsabán egy farmon, itt Budapesten a KFC-nél másfél évig 
a konyhában, továbbá a Bazilika mellett egy olasz étteremben is kisegítőként. Nem éreztem diszkriminá-
ciót, de a magyartudásom mindig segített az álláskeresésben.” (K., 25 éves szudáni férfi)

Az angolai interjúalanyunkkal készült beszélgetés közben odalépett egy barát, és ezt mondta: 

„Utálom ezt az országot, utálok itt lenni! Nem is igaz, hogy interjúztok! Ti biztos a Jobbiknak dolgoztok 
pénzért!” 

A munka világa
Ahogy korábban már említettük, interjúalanyaink többsége dolgozott az adatfelvétel idején. Ezen belül a leg-
több kelet-ázsiai migráns üzleti céllal érkezett Magyarországra, általában keveset tudtak az országról, és a fő 
motivációjuk az előnyös üzleti lehetőségek kiaknázása volt. Elmondásuk szerint éppen ezért igen keményen, 
átlagosan napi 12 órát dolgoznak.

A kínai és vietnami migránsok „első állomása” a Józsefvárosi piac.9 A Négy Tigris piacon, közismert nevén 
„kínai piacon” a kínaiakon kívül sok vietnami, arab és török árus is dolgozik. A piac egy régi MÁV-raktárte-
lepen épült, amit a MÁV bérbe adott egy üzemeltető cégnek; ez adja bérbe az árusítóhelyeket a jellemzően 
kínai és vietnami árusoknak. A piac bezárásának híre évről évre felmerül, tulajdonviszonyai tisztázatlanok  
a kívülálló számára. „A piacot az illegalitás »híre« lengi körbe”, amiről az interjúalanyok érthető módon nyíl-
tan nem beszélnek, ugyanakkor evidenciaként kezelik, hogy a piac és az áruk a fekete- és szürkegazdasághoz 
közelebb állnak, mint a legális kereskedelemhez. „Itt még olyan »termékek« is kaphatók, mint hamis számla 

9 A piacról bővebben lásd a Czakó, Giczi és Sik (2010) szerkesztette kötetet.
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vagy jogosítvány.” Az interjúalanyok beszámolója szerint a piacon gyakoriak a lopások és verekedések. Az 
olcsó termékek többnyire gyenge minőségűek.

A megkérdezett kínaiak mindegyike a piacon kezdte magyarországi karrierjét, és amikor jobban ment nekik 
az üzlet, saját boltot nyitottak, jellemzően a piac közelében. 

„Előtte a piacon árultam szüleimmel hat évet, de nem szerettem, mert amikor rossz idő van, esik az eső 
és nincs fedél, esik hó, akkor is nagyon rossz. Nyáron nagyon meleg van, télen nagyon hideg van. Szüleim 
sem szerették, csak hát valamit kell csinálni.” (K., 28 éves kínai nő)

Az interjúalanyok szerint a legtöbb kínai a VIII. és a X. kerületben él (a Józsefvárosban és Kőbányán), jellem-
zően a 28-as villamos vonalához közel a piac elérhetősége miatt.

A 35 év körüli kínai férfi, C. régebben a piacon dolgozott, manapság pedig a Népszínház utcában üzemelteti 
saját vállalkozását, egy kínai cipő- és ruhaboltot, és az egyik szomszédos utcában egy „százforintos” boltot. Az 
üzlethelyiségeket magyar főbérlőtől bérli. 

Az utóbbi években a válság hatására azonban a piacnak visszaesett forgalma, és az árak is jelentősen meg-
emelkedtek. 

Budapest VIII. kerület, a józsefvárosi Négy Tigris piac
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„A piac is sokat változott. Nagyon sokan voltak régen, most már nem annyira megy, már itt van jó, Kőbá-
nya 29. Ez nagyon jó, nagyon felkapott. Mindenhol építenek fel üzlethelyiség. Több külföldi lett itt sokkal. 
Már mindenhonnan van: vietnami, Hongkong meg Tajvan, mongol is. ” (K., 28 éves kínai nő)

A piacon dolgozó és a környéken lakó kínaiak igen zárt közösségben élnek, egymás között intézik üzleti 
ügyeiket, valamint szabadidejüket is egymással töltik. A közös munka és részben ennek hatására a közösen el-
töltött (és kevés) szabadidő oka a hiányos magyar nyelvtudás, valamint a migráns csoporton belüli erősebb bi-
zalom, melynek megnyilvánulása, hogy egymás között speciális feltételekkel tudják intézni adásvételeiket, az 
árakat alacsonyan tudják tartani, mert egymástól kedvező áron szerzik az árut, lehetőség van részletfizetésre, 
hitelre, olyan kedvezményekben részesülnek, mely csak a kínaiak kiváltsága. Vannak, akik magyar kollégákkal 
dolgoznak együtt, ami lehetséges terepe a magyar nyelv használatának, a magyar–migráns kapcsolatok és ba-
rátságok kialakulásának. Az egyik kínai férfi (L.) arról számolt be, hogy megünnepelik egymás születésnapját 
a magyar kollégákkal, ezt leszámítva azonban csak munkaidőn belül találkoznak.

A kínaiak jellemzően heti hat-hét napot dolgoznak, mert ha még nincs is nyitva vasárnap a boltjuk, a hét-
végén érkezett árut akkor készletezik. A pihenőidőt számukra egyedül a magyar nemzeti ünnepek jelentik.  
A 21 éves L. például, aki egy elegáns kínai étteremben pincérnő, heti hat napot dolgozik, napi 10 órában. A 28 
éves kínai nő, K., aki saját vállalkozást vezeti, azt mondja: „reggel 10-től 5-ig vagyok minden nap, vasárnap is, 
kivéve ünnepeket, ezért várjuk ünnepeket…” 

Az arab interjúalanyok élete a munka tekintetében hasonlít a kínaiakéhoz, hiszen általában saját üzletet 
működtetnek, ahol átlagosan kb. napi 10 órát dolgoznak. 

Ezzel szemben afrikai interjúalanyaink, mivel általában nincs előre elrendezett munkahelyük Magyarorszá-
gon, nehezebb helyzetben vannak. Sokan közülük nem számíthatnak a rokonok segítségére sem, csak önma-
gukra. Alacsonyabb beosztásban, kevesebb pénzért dolgoznak. Az angolai C. egy gyárban dolgozik betanított 
munkásként. E., a fiatal egyiptomi fodrász napi 10-11 órát dolgozik heti hat napon; az üzlet jelenleg „kicsit jó, 
de ha majd jobb lesz, akkor jobban örülök.”

A húszas éveiben járó szudáni férfi (K.) jelenleg egy Blaha Lujza térhez közeli, nemzetközi internetkávézóban 
dolgozik, aminek nigériai és arab tulajdonosa van; heti öt napon átlagosan nyolc órát tölt a munkahelyén. 

A két európai migráns férfi helyzete sok tekintetben hasonló: mindketten értelmiségi családból származ-
nak, egyetemet végzettek, és magyar élettársukkal (Sz.), illetve feleségükkel élnek (A). 

A kisinyovi születésű, értelmiségi családból származó moldovai férfi (A.) egy nyelviskolában oktat angol 
nyelvet főként felnőtteknek. A diákjai közül sokan szintén bevándorlók, akik nem beszélnek jól sem magyarul, 
sem angolul. A munkahelyén négy órára, vagyis fél munkaidőre van bejelentve, ám teljes állásban dolgozik. 
Erre a „megoldásra” a magas adók és járulékok miatt van szükség. Átlagosan heti öt napon napi nyolc órát 
dolgozik, ám ez nem oszlik meg egyenletesen, mivel sokszor külső cégek keresik meg, és egy-egy ilyen eset 
rövid távon több munkát igényel, mint az iskolában tanítás. 

A montenegrói állampolgárságú fiatalember (Sz.) Magyarországon, a Közép-európai Egyetemen (CEU) ta-
nul, és anyanyelvén kívül (ami saját megfogalmazásában a szerbhorvát) több nyelven beszél: felsőfokon tud 
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angolul és bolgárul, középfokon olaszul és macedónul, alapfokon spanyolul, magyarul és szlovénül. Ő 2009-
ben érkezett Magyarországra tanulni, 2011-ben szerzett mesterfokozatot (MA) a Közép-európai Egyetemen, 
ahol Nationalism Studies, azaz nacionalizmus tanulmányokat hallgatott. Véleménye szerint ez a döntése ta-
nulmányi és pénzügyi szempontból is jónak bizonyult, mivel jól tanult, így nemhogy fizetnie nem kellett, de 
még ösztöndíjra is jogosult volt. Emellett az egyetemen ismerkedett meg jelenlegi barátnőjével, akivel nemré-
giben össze is költöztek. Az egyetem mellett jelenleg az Open Society Archives (OSA) foglalkoztatja, archiválá-
si munkákat, katalogizálást, adatrögzítést végez. Az egyetem előtt azonban szerzett már munkatapasztalatot: 
az USA-ban dolgozott – többnyire csak rövid ideig – pincérként, eladóként egy italboltban, cukrászdában, 
gyorsétteremben, recepciósként egy hotelben, útépítő munkásként. Az OSA-nál teljesen legálisan dolgozik, 
félmunkaidőben, megközelítőleg heti két-három napon napi öt órát. 

A mexikói származású, spanyol anyanyelvű 25 éves férfi, H. szintén magasan kvalifikált. A mexikói 
Monterreyben szerezte meg az egyetemi alapdiplomáját 2007-ben nemzetközi kapcsolatok szakon, ezt meg-
előzően 2006 nyarán pedig gyakornokként töltött pár hónapot a mexikói nagykövetségen Washingtonban. 
Budapestre 2010-ben érkezett elsődlegesen tanulmányi célból. Előzőleg a University College Londonban 
végzett közgazdászként. Magyarországra először tanulóvízummal érkezett, az interjú idején pedig egyéves 
munkavállalási engedélye birtokában egy teljes évre szóló munkaszerződést írt alá a munkáltatójával; a TATA 
Consultancy Ltd.-nek dolgozik három hónapja mint spanyol és angol nyelvű helpdesk operátor. 

A másik, munkaerő-piaci és anyagi helyzetét tekintve egyaránt atipikus interjúalanyunk a fiatal indiai há-
zaspár, R. és S. volt. A férj boltja a megélhetésük alapja: több évig budapesti lakásukban tervezte és gyártot-
ta a ruhákat, majd 2009-ben nyitott egy férfiruha-üzletet az Andrássy úton, ahol csak a saját márkanéven 
gyártott ruhákat értékesíti felső középosztálybeli vásárlókat célozva meg. Termékpalettájában csak férfiruhák 
szerepelnek (öltönyök, zakók, ingek és nyakkendők), egyedileg készült és előre gyártott verzióban egyaránt. 
A feleség a bolt körüli adminisztratív teendőkben segít, hiszen ő sales-esként dolgozott korábban, és épp ez 
az a terület, ahol a férje nem mozog annyira otthonosan. A feleség felelős az adminisztrációért, az alkalma-
zottakért, az üzlet működtetéséért, de az árazás kialakításáért is. A boltban dolgozik a férj öccse, de vannak 
magyar alkalmazottaik is.

Az indiai származású S. jelenlegi egyszerre két budapesti munkahelyen is dolgozik mint könyvelő és ügy-
félszolgálati munkatárs („costumer service”), kora reggeltől késő estig. A karrierjét sales-esként kezdte 
2000-ben Malajziában, Kuala Lumpurban a HBSC-nél két évig dolgozott. Ezután Szingapúrban töltött két évet  
a GE Money Bank munkatársaként, majd Ausztráliába ment, ahol egyetemi mesterképzésben vett részt (Univ. 
Victoria, Melbourne), és később még MBA-fokozatot is szerzett, majd Prágában egy bankban dolgozott. Itt 
érte a 2008-as gazdasági válság, aminek következtében elvesztette az állását; életében először történt ez meg 
vele, és több mint egy évig munkanélküli volt, emiatt is jött Magyarországra. Jelenleg costumer service terü-
leten dolgozik, brit partnerekkel foglalkozik egy brit cégnél délutántól estéig, reggeltől délutánig pedig egy 
nagy amerikai gyógyszeripari cégnél (amelyik a világ 65 országában van jelen) dolgozik hasonló poszton. Azaz 
reggel 7.30-tól este 8-ig dolgozik, de állítása szerint egész életében ilyen kemény tempót diktált magának. Ez 
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a terhelhetőség vélekedése szerint a mentális „erőn” múlik, amit az indiai mentalitásból és a gyerekkorából 
eredeztet. 

A megismert interjúalanyok között egy nyugdíjas volt, aki jelenleg aktív önkéntes tevékenységet végez. 
A 65 éven felüli Fülöp-szigeteki nő (O.) első önkéntes munkája Magyarországon a Vöröskeresztnél volt. Je-
lenleg nyugdíjas. Író férjének sokat segít a háttérmunkákban. Van egy nagyon kicsi alapítványuk, amely 
programokat és iskolai felkészítést szervez fogyatékkal élőknek, romáknak, hátrányos helyzetűeknek. Egy 
ismerősük ösztöndíjakat szervez tehetséges zenész fiataloknak Amerikába, mindent ők finanszíroznak, sok 
munka van vele. O. a civil szervezet háttérmunkájában vesz részt. Az önkéntességgel kapcsolatban kifejti, 
hogy nem szereti azokat, akiknek csak az a fontos, hogy szerepeljenek alapítványokban, de a saját program-
jaikról nem tudnak semmit, csak a fizetés miatt vannak ott. Ő valódi önkéntesként dolgozik, elhivatottságot 
érez a hátrányos helyzetűek ügyei iránt: felkarol egy-egy rászoruló fiatalt, és segíti a boldogulását. 

„Nem azért csináljuk ezt, mert van az alapítvány, hanem mert kell a segítség… Ami fontos, az a munka, 
nem pedig az, hogy a nevem szerepeljen valahol.” (O., 65 éven felüli Fülöp-szigeteki nő) 

Oktatási-nevelési intézmények
Az oktatási-nevelési intézményekről igen kevesen tudtak érdemben nyilatkozni, mert a legtöbben gyermek-
telenek, és a gyerekesek közül is sokan a házastársukra bízták a gyereknevelést. Interjúalanyaink egyike kü-
lönleges eset: a mongol nő, a 32 éves B. gyerekét az apja neveli Franciaországban, így az oktatási intézmé-
nyekről ő sem tudott véleményt alkotni. 

Szír interjúalanyunknak, S.-nek két kisgyermeke van: egyik 3, másik 7 éves. Mindkettőnek kizárólag magyar 
osztály- és óvodástársai vannak, ám ennél többről az apa nem tudott beszámolni, mivel ő egész nap a boltban 
dolgozik, és a felesége neveli a gyerekeket.

A kínai biztonsági őr (L.) más városban él, mint a lánya, ezért nem vesz aktívan részt a nevelésében. A lá-
nyát gyerekkorában érték atrocitások az iskolában a származása miatt, de mióta külön élnek, nem tud ilyen 
esetről. „Olyan mérges volt, (…) csúfolták, nem is magyar csúfolta, hanem cigányok csúfolták.”

Érdemben ketten, egy kínai és a jemeni interjúalanyunk tudott nyilatkozni a gyereknevelésről és a kapcso-
lódó intézményekről. K.-nak, a kínai vállalkozónőnek három gyermeke van: az egyik 3 és fél éves, a másik 2 
éves, a harmadik pedig 4 hónapos. Óvodába egyszerűen felvették a nagyobb gyereket, nem tapasztalt sem-
milyen negatív megkülönböztetést a származása miatt. Tervei szerint egy kínai iskolába fogja íratni őket, ahol 
megtanulhatnak írni is. 

„Otthon gyerek csak kínaiul beszél, csak írni nem tud, de itt is van kínai általános iskola, a XV. kerületben 
van, ott fog tanulni írni. Ott tanítanak magyarul, meg kínait is. Gyerekek között is van magyar. Egynegyed 
magyar, többi kínai… Kapok havonta 48 ezer államtól a gyerekek miatt. 4 éves gyerek jár magyar óvoda, 
ovi csak magyar vannak. Oviba könnyen felvették, nem volt gond, mert ha csak tartozási [tartózkodási] 
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engedély van, akkor kicsit gond van, én bevándorlási engedély van, ezért ugyanaz, mint magyar ember.” 
(K., 28 éves kínai nő)

A jemeni tanár A. is elégedett az iskola nyújtotta lehetőségekkel. Gyermekei a lakótelepen lévő óvodába és 
iskolába járnak. Az egyik óvodából ki kellett venniük a kislányát, mert úgy érezte, nem figyeltek rá kellőkép-
pen, de a jelenlegivel elégedett. 

„Nem voltunk teljesen megelégedve, sajnos volt egy kis baleset a kislányommal, és úgy vettük észre, 
hogy nem figyeltek rá kellőképpen. Sok jó program volt, de volt egy-két óvó néni, aki… hát nem akarok 
személyeskedni, de nem figyelt a gyerekre.” (A., 37 éves dél-jemeni férfi)

Lakhatás, lakásviszonyok 
A megismert migránsok többsége a pesti kerületekben, elsősorban a VIII. kerületben és a X. kerületben él. Ám 
a kínaiak és a vietnamiak, valamint az afrikaiak eltérő okok miatt laknak elsősorban ezekben a kerületekben. 
Érdekes jelenség, hogy a kínaiak és az arabok, még akkor is, ha jómódúak, ezt a területet részesítik előnyben. 
Ebből ismét kitűnik, hogy lakásválasztáskor elsősorban a munkahely és a lakóhely közötti távolság minima-
lizálására törekszenek, ezzel is csökkentve az utazással járó kiesett, haszontalan időt. Erre több kínaival és 
vietnamival készített interjúból is fény derült. 

A piac vonzerejét többen említették (erről lásd még Kőszeghy, 2009). 

„A legtöbb vietnami és kínai a VIII. és X. kerületben lakik a piac közelsége miatt. Ez nagyon kényelmes így 
nekik, ezért jön mindenki erre a környékre.” (részlet egy kínai nyelvű interjúból)

Az afrikaiak a kínaiakkal szemben kevésbé jómódúak, így az ő választásukban minden bizonnyal fontos 
szerepet játszanak az alacsony bérleti díjak. A megismert afrikai interjúalanyaink jellemzően akkor választják 
ezeket a kerületeket lakóhelyükként, ha még nincs feleségük. Az interjúalanyaink többsége bérelt lakásban 
lakik, éppen nehezebb anyagi helyzetük miatt. 

Kivételnek tekinthető az angolai C., aki Békásmegyeren él albérletben. Bár ő még csak két hónapja bérli a 
lakást egy magyar nőtől, kifejezetten jó kapcsolatot ápol magyar szomszédjaival: 

„Tudod, én vagyok ott az egyetlen fekete, de akár fehér, akár fekete vagy, muszáj beszélni egymással. 
Nem eszünk közösen, de reggelente, amikor munkába megyek, mindig köszönök a szomszédoknak, meg 
ilyesmi. Hétvégéken esetleg együtt kávézunk, meg ilyenek. Nagyon fontos, hogy jó kapcsolatban legyünk 
az emberekkel.” (C., 40 év körüli angolai férfi)

Ha a bevándorlók magyar házastárssal élnek, akkor jellemzően beköltöznek a magyar családhoz, ami nem 
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feltétlenül az előbbi két kerületet jelenti. Egyiptomi interjúalanyunk is felesége családjával él egy másik ke-
rültben.

Interjúink jó része három kitüntetett helyen zajlott, melyek előzetes információink szerint a migráns kö-
zösségek kedvelt lakó- és munkakörnyezete: a Népszínház utca és környéke, valamint a Józsefvárosi piachoz 
közel eső Orczy tér és egy X. kerületi lakópark.

A Népszínház utca és környéke igazi multikulturális közeg, tele nemzetközi internetkávézókkal, arab és 
ázsiai tulajdonosok kisebb-nagyobb boltjaival. Szír beszélgetőtársunk, aki itt üzemeltet boltot, megerősítette, 
hogy albérlete kiválasztásánál semmilyen más szempontot nem mérlegelt, pusztán azt, hogy közel legyen a 
munkahelyéhez. A kínai cipőboltot üzemeltető C. lakása ugyanabban az utcában van, ahol a boltja, és annak 
ellenére, hogy jól megy a sora, nem tervezi, hogy elköltözzön. 

Az Orczy téren épült lakókomplexum a vietnami bevándorlók kedvelt lakóhelye. Bár ez a rész magasabb 
presztízsű a kerület többi részénél, nem állítható, hogy az itt lakók vagyonosabbak lennének a többi vietnami 
bevándorlóhoz képest. A vietnamiak kezdetben nem tulajdonítottak értéket a lakókörnyezet minőségének, 
számukra csak a munkahely közelsége volt fontos (persze egy vagyonos kínai vagy ázsiai is lakhat akár a leg-
rosszabb részeken, ha az közelebb esik munkahelyéhez). Az itt élőkről pusztán annyit állíthatunk, hogy aki 
ideköltözik, annak valamiért kezd fontossá válni a környezet minősége is.

Budapest VIII. kerület, Népszínház utca
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Budapest X. kerület, Orczy tér, Orczy-ház

A fiatalabb kínai és vietnami bevándorlók egy része a szintén a Józsefvárosi piac közelében elhelyezkedő, 
új építésű lakónegyedben él. A meginterjúvolt közös képviselő, K. (magyar) elmondása szerint a 300 lakóparki 
lakásból kb. 25-ben ázsiai család lakik. Az itt lakó összes ázsiai megvette a lakást, nem bérli, de közöttük is 
vannak szegényebbek, „Van, aki nagyon komoly luxusdzsippel jár, van, akinek viszont alig telik pár százezer 
forintos autóra” – mondja. Vannak kínaiak, akik hitelt vesznek fel, hogy megvegyék a lakást. K. szerint egy 
kínai és egy vietnami család van, akik „nagytartozók”, azaz több mint egymillió forint közösköltség-tartozást 
halmoztak fel. A vietnami családnak vannak szezonjai, amikor jobban megy a piac, ilyenkor tudnak fizetni; ha 
rosszabbul megy a bolt, akkor nem. A kínai család ellen már eljárás folyik, mert fizetésképtelenek. Több, a pia-
con dolgozó lakó fizetőképessége is a piaci viszonyokhoz igazodik. A közös képviselő megítélése szerint a lakó-
parkban az ázsiaiak a középkategóriájú lakásokat keresik, anyagi helyzettől függetlenül. Még a luxusautókkal 
járó leggazdagabbak sem vesznek nagyon drága ingatlant, ők is az 55 és 70 négyzetméter közötti lakásokat 
keresik, mivel gyakorlatilag csak alvásra használják a lakásokat a sok munka miatt. 

Az itt élők többsége a kínai piacon dolgozik napi 10–12 órát. Ezt a fajta magatartást nevezi a szakirodalom 
„cél-pénzkereső” magatartásnak, ami arra utal, hogy a bevándorló egyetlen célja a célországban a pénzke-
resés, és ennek rendel alá mindent. A migránsok minden pénzüket megtakarítják, csak a leglényegesebbre 
költenek, szinte a létminimumon élnek. Bármilyen lakhatási körülmény megfelelő a számukra, nem számít  
a lakókörnyezet minősége, haza csak aludni járnak, önmagukat kizsákmányolják a sok munkával. 
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Az alacsonyabb státusú bevándorlók a Hungária körút elején található volt honvédségi lakótelepen élnek, 
a piac közelében. Kőbányán, a Mázsa téri nagykereskedelmi központ közelsége miatt szintén sok kínai és 
vietnami telepedett le. Összességében mind a VIII., mind pedig a X. kerületben magas nemcsak a harmadik 
országbeliek, de a romák aránya is, ami további teret ad a multikulturális együttélésnek, főleg a két kerületen 
belüli alacsonyabb státusú környékeken. A romák és a kínai bevándorlók együttélését a közös lakókörnyéken 
és így az iskolákon kívül az is elősegíti, hogy a kínai piacon sok roma számára nyílik munkalehetőség. 

A „presztízsskála” másik végén, azaz Buda elegáns részén lakik a jómódú ruhatervező indiai házaspár,  
a többmunkahelyes indiai férfi (S.), valamint a magyar férjével évtizedek óta Magyarországon élő Fülöp-szi-
geteki hölgy (O.) is. A megismert bevándorlók közül ketten rendelkeztek nagyméretű reprezentatív lakással.  
A saját belvárosi ruhaüzletet működtető indiai házaspár nemrég vett egy penthouse lakást a II. kerületben egy 
új építésű, néhány lakásos társasházban. A lakás helyszínének kiválasztásában sok segítséget vettek igénybe, 
budapesti ismerőseiktől és ingatlanosoktól érdeklődtek, hogy melyik környék értékálló, biztonságos és kelle-
mes lakóövezet, de a választásukat az itt élő indiai elit közösség is befolyásolta. A másik atipikus példa a Fülöp-
szigeteki O., aki magyar férjével egy XI. kerületi, több mint 100 négyzetméteres nagypolgári lakásban lakik, 
nagyon jó körülmények között. A lakásban van sok vendég fogadására alkalmas reprezentatív szalon, melynek 
berendezése eklektikus, sok vallási szimbólummal: keverednek itt a keresztény vallási jelképek és a buddhista 
szobrok. Minden szobában számos feszület, vallási témájú kép és Buddha-szobor található.

Budapest X. kerület, lakópark
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A két véglet, azaz a szegény és gazdag budapesti lakóövezetek közötti „közepes” részeken is él néhány 
interjúalanyunk: Békásmegyeren bérel egy kis lakást az angolai C., míg A., a moldovai származású férfi a 
magyar felesége lakásában él Budapest VII. kerületében. Mindketten jó viszonyban vannak a magyar szom-
szédokkal. A. megítélése szerint Moldovához képest itt sokkal nyitottabbak és kedvesebbek az emberek. Míg 
Moldovában legfeljebb köszönnek egymásnak az egymás közelében lakók, itt gyakran szóba is elegyednek. 

Az integráció korlátai

Nyelvtudás
A sikeres társadalmi integráció legfőbb korlátja a magyar nyelvtudás hiánya. Mielőtt erről szólnánk, meg kell 
vizsgálnunk azt is, hogy az egyes csoportok milyen szinten állnak a magyar nyelvtudást illetően. 

A nyelvtudás szorosan összefügg a bevándorlók Magyarországra érkezésének céljával és jövőbeli terve-
ikkel. Az öt kínai interjúalany közül mindössze egy beszélt igazán jól magyarul, és egyhez kellett tolmács se-
gítségét igénybe vennünk. Három további interjúalany „megérteti magát a piacnyelven”, illetve elboldogul  
a hétköznapokban. Szír és egyiptomi interjúalanyunk középfokon beszél magyarul. 

A magyar nyelv igen nehéz, különösen egy Európán kívül élőnek, az olvasás pedig különösen embert pró-
báló feladat. Ráadásul a magyar nyelvtudás olyan befektetés, ami Magyarországon kívül sehol nem hasz-
nosítható. Ezért nem túlzás azt állítani, hogy aki mégis befektet a magyar nyelv tanulásába, az kiemelkedő 
„megtérülést” vár. Ez a megtérülés jelentheti azt, hogy hosszú távú tervei vannak országunkkal, és/vagy itt 
szeretne szorosabb kapcsolatot kialakítani magyarokkal. Éppen ezért egy-két év itt-tartózkodásért nem éri 
meg egy olyan nyelvet elsajátítani, melyet sehol másutt nem lehet hasznosítani. A kínai és vietnami interjú-
alanyok egyáltalán nem biztosak abban, hogy hazánkban maradnak, minden attól függ, hogyan alakulnak az 
üzleti kilátások. 

Mivel az általunk megismert fiatal férfiak narratívájából az derül ki, hogy elsődleges céljaik között van 
a magyar lánnyal való megismerkedés, kiemelkedően fontos a magyar nyelv minél hamarabbi elsajátítása. 
Egyik arab interjúalanyunk, a szír származású S. szinte tökéletesre fejlesztette nyelvtudását, most már a fe-
leségét kéri, hogy csiszolja beszédét. Általános iskolás kisfia házi feladatát ő is megoldja (később a felesége 
ellenőrzi). „Szokott nekem fiam hozni házi feladat és mutatni: apa, ez a betű ilyen, az a betű olyan.”

Egyiptomi interjúalanyunkban is kiemelkedően erős a törekvés a magyar nyelv megismerésére. A fodrász-
szakmát többek között azért szereti, mert kommunikálhat emberekkel, fejlesztve nyelvtudását. Egy magyar–
arab szótárból a felesége segítségével tanulja a szavakat. 

„Nyelvet emberektől tanultam, nem voltam iskola. Én nagyon szeret kommunikálni az emberekkel, ezért 
kicsit tudok beszélni magyarul. Én nagyon szeretek tanulni, ezért az emberektől tudatosan kérdezem, 
hogy ez mit jelent, így meg fogok tanulni.” (E., 24 éves egyiptomi férfi)
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Afrikai és arab interjúalanyaink esetében a magyar nyelv kezdetben egy eszköz a magyar féllel való párkap-
csolat kialakításához és a házassághoz. A későbbiekben pedig a feleség segítségével fejlesztik tovább nyelvtu-
dásukat, ami ha eredményes, egyre inkább ideköti őket.

Két kínai interjúalanyunknak hasonló a törekvésük, mint az araboknak és afrikaiaknak. C. nagyon szeretne 
magyar feleséget, és úgy érzi, ebben főként a még nem megfelelő nyelvtudása gátolja, ezért igyekszik tanulni: 
„Nem jó nekem, nem jól beszél, talán csaj nem szeret [Nem jó nekem, hogy nem beszélek jól magyarul, talán 
ezért nem szeretnek a csajok]”. 

Egy másik kínai interjúalanyunk, K. egy Kínában már ismert papírzsebkendő-márkát szeretne Európába 
Magyarországról bevezetni, és úgy véli, ehhez szüksége van a nyelvtudásra. Ezért intézményes keretek között 
is tanulta a nyelvet. 

„Egy évet tanultam magyarul a Balassi Bálint Intézetben, de a magyar nagyon nehéz, a szüleim nem 
is beszélik, csak a piacnyelvet, pedig már régóta élnek itt. De nekem nagyon sok baj volt a nyelv miatt, 
nem értettek meg, amikor idejött. De most mindig tudok magyarázni, ha nem tudok valamit, körülírod… 
Nagyon sok probléma volt nyelvvel, papírok mindig a tolmács segítenek, és a tolmács nagyon drága, egy 
óra 5000 forint kell fizetni, mindig ez kell.” (K., kínai nő 28 éves)

A 45 év körüli vietnami V., bár 14 éve él Budapesten, gyakorlatilag egy szót sem beszél magyarul, mert 
nincs rá szüksége. Munkanyelve az angol, a német és az orosz, ezekkel tökéletesen elboldogul. 

A 28 éves moldovai férfi, A. nem járt hivatalos magyar nyelvtanfolyamra, a magyar nyelvet a feleségétől 
tanulta. Saját bevallása szerint: „olyan vagyok, mint egy kutya: érteni majdnem mindent megértek, beszélni 
azonban nem tudok”.

Elmondható, hogy aki hosszú távra tervezi az itt maradását, az befektet a magyar nyelv tanulásába. Egyip-
tomi interjúalanyunk meg is fogalmazta, hogy ha már egyszer befektetett a nyelv tanulásába, nem szeretné, 
hogy az kárba vesszen. 

„Igen, így gondolom én, mert nem jó, hogy megyek, ahol van jobb, és újrakezdem tanulni. Mert elég jól 
beszélek magyarul, lehet, hogy jobbat tudok csinálni.” (E., 24 éves egyiptomi férfi)

Hozzá hasonlóan szír interjúalanyunk szintén itt képzeli el a jövőjét. 

„Nem tudom, nincs bent a fejemben semmi. Lehet, nem is megyek haza talán, lehet, itt leszek egész 
élet… Itt vagyok Magyarország, most a feleségem magyar, itt a gyerek, jön az iskola, nekem jó itt, nem 
rossz.” (S., 38 éves szír férfi)

A megismert első generációs migránsok egy része, akik dolgozni jöttek (pl. kínaiak, arabok, mongolok) nem 
igazán beszélik a magyar nyelvet, nem tanulták iskolában, csak azt használják, ami „rájuk ragad” a hétköznapi 
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interakciók során, a munkahelyükön vagy a piacon. Rendszeres magyar nyelvoktatásban többségük idő hiá-
nyában és az órák rugalmatlansága miatt nem vesz részt. 

Az 57 éves kínai vállalkozó A. például arról számolt be, hogy a nyelvi hiányosságok (nem beszél magyarul, 
mert nincs ideje nyelvet tanulni, és már túl öregnek érzi magát egy új nyelv megtanulásához) sok problémát 
okoznak neki a mindennapi életben és a munkában egyaránt. A 42 éves kínai biztonsági őrnek, L.-nek is sok-
szor akad nyelvi problémája, noha 1987 óta él Magyarországon, és magyar felesége van. Szerinte a törökök 
jobban beszélnek magyarul, mint a kínaiak, leszámítva azokat, akik már itt születtek – de a nem ide születet-
teknek nagyon nehéz a magyar nyelv. A kínai vállalkozónő K. például nem tud olvasni magyarul, bár beszélni 
középfokon tud. A gyerekével kapcsolatban megemlíti: „Mesét kínaiul olvasunk neki, nincs magyar meseköny-
ve, mert én nem tudok magyar olvasni.”

A moldovai férfi, A. csaknem négy éve él Magyarországon, és saját megítélése szerint nem beszél jól ma-
gyarul. A nyelvismeret hiánya a hivatali ügyek intézésekor jelentett számára hatalmas hátrányt, mivel mindig 
mások segítségére szorult. Amikor a munkatársai vagy más magyarok megtudják, milyen régóta él az ország-
ban, gyakran felróják neki, hogy még nem beszél jól magyarul, esetleg szóvá teszik az akcentusát. A. szeretne 
jobban beszélni magyarul, de az időbeosztása miatt nem teheti meg, hogy nyelvkurzusokkal töltse az idejét. 
Jelenleg magántanárhoz jár, aki egyik diákja volt a nyelviskolában.

A megfelelő nyelvtudás hiánya leginkább a hivatalos ügyek intézését és az álláskeresést akadályozza. 
A legtöbb interjúalanyunk a hivatalos ügyeit segítséggel intézi. Akiknek magyar párjuk van, jellemzően ők 
segítenek nekik. A legbonyolultabb „hivatalos ügy” a többség számára a bevándorlással, a tartózkodási en-
gedéllyel kapcsolatos adminisztráció, ami miatt néhányan el is rettennek a procedúrától, és inkább vállalják 
a félig-meddig illegális itt-tartózkodást, holott megilletnék őket a papírok. A legegyszerűbb a háziorvosi 
látogatás, de ez főleg annak köszönhető, hogy a megismert harmadik országbeli migránsok többségének 
van tajkártyája. 

Kivételnek számít nyelvtudás szempontjából H., az a 25 éves mexikói fiatalember, akinek annak ellenére, 
hogy 2010 óta él Magyarországon, magyar nyelvtudása középszinten van. Bevallása szerint szereti a nyelveket, 
beszél még japánul alapfokon. Számára elsődleges cél most az, hogy magyar nyelvtudását továbbfejlessze.

Interjúalanyaink magyarnyelv-tudásában vannak ugyan szintbeli különbségek, de egyben megegyeznek: 
egyikük sem tud magyarul olvasni, ezért a gyerekeiknek nem tudnak segíteni az iskolai feladataikban, és nem 
tudnak magyar mesét olvasni a kisebbeknek.

Vallás, hagyományok
A vallás tekintetében az iszlám vallásúakat kell először említenünk, hiszen az ő életükben játssza a vallás 
a legfontosabb szerepet. Esetükben a vallás és a hagyományok tisztelete meghatározó jelentőségű: a napi 
rendszeres imádkozás korlátozza a mindennapi tevékenységeket, míg a hálál (halaal) törvényének megfelelő 
táplálkozás az élelmiszer-vásárlást és az étkezést szorítja korlátok közé. Jemeni interjúalanyunk fontosnak 
tartja, hogy gyerekei is tisztában legyenek a vallás előírásaival. Ő maga egy iskolában hittanórákat is tart.
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„Az a legfontosabb, hogy meg legyen az identitásuk, és ez fontosabb, mint az, hogy arab vagy magyar, 
mert a mi szempontunkból, az életvezetés szempontjából a legfontosabb, az a vallási identitás. Az ad 
nekik erkölcsi tartást, egy biztos pontot világnézeti szempontból. Ez persze nem zárja ki, hogy megis-
merjenek más vallásokat, más kultúrákat, sőt ez adja is magát. Magyarországon vagyunk, ahol a vallási 
ünnepeket megünneplik az iskolában például.” (A., 37 éves dél-jemeni férfi)

A szudáni K. régebben krisnás volt, de később visszatért a saját muszlim hitére. A hagyományát követi, 
közösségbe jár rendszeresen.

Ugyanakkor a muszlim vallású szír S.-ben fel sem merült, hogy új vallást válasszon magának, mert a jelen-
legivel tökéletesen elégedett: „Jó a vallásunk, nincs semmi, nem zavarunk senki, nem bántunk senki, tiszta 
vagyunk.” Sőt a felesége is felvette az ő vallását, bár S. soha nem kényszerítette erre. Az egyiptomi fodrász 
fiú (E.) ortodox templomba jár, bár ez nem maga a vallás miatt fontos számára, hanem mert ott találkozik az 
egyiptomi ismerőseivel.

Mongol interjúalanyunk, a 32 éves B. nem vallásos, ellenben a mongol és magyar hagyományokat is ápolja, 
mindkét nép ünnepeit megtartja. 

A kínaiaknak nem olyan fontos maga a vallás. Tartják az ünnepeket, őrzik a hagyományokat, sőt nem ritka, 
hogy a gyermeküket egy-két évre hazaküldik Kínába, hogy tisztában legyen a kultúrával, és megtanulja a kínai 
írás alapjaihoz szükséges mozdulatokat. A legtöbb kínai interjúalany ismeri a magyar hagyományokat, így a 
húsvétot vagy a karácsonyt, de a kínai ünnepeket ülik meg. A magyar ünnepek abból a szempontból fontosak 
számukra, hogy azok néhány napnyi pihenést, kikapcsolódást jelentenek.

Azokat az interjúalanyokat, akik nem arab, afrikai vagy kelet-ázsiai országból érkeznek, nehéz besorolni 
bármilyen egységes kategóriába, sok egyedi és atipikus elemet tartalmaznak a megismert narratívák a vallás 
és a hagyományok kapcsán.

Egészségügyi szolgáltatások
A megismert kelet-ázsiai bevándorlók jelentős része nem bízik az európai orvostudományban, saját házi prak-
tikákkal és otthonról hozott gyógyszerekkel enyhítik panaszaikat, vagy a saját nemzetiségükből származó or-
voshoz fordulnak, súlyosabb egészségügyi panaszok esetén pedig akár haza is utaznak. A 14 éve Magyarorszá-
gon élő kínai C. még nem volt orvosnál, mert még nem volt súlyosabb panasza, de ha lenne, akkor sem menne 
itt orvoshoz, mert nem szereti őket, hanem gyógyfüvekkel, hagyományos praktikákkal orvosolná a bajait.  
A Mázsa téren dolgozó 57 éves A. is hazautazna Kínába nagyobb probléma esetén, mert az ottani kórházi 
ellátás gyorsabb. Mongol beszélgetőtársunk elmondása szerint a legtöbb mongol, ha teheti, mongol orvost 
választ magának, bár ő magyar orvoshoz jár. Ugyanakkor az ázsiai interjúalanyok között olyannal is találkoz-
tunk, aki a magyar egészségügyet részesíti előnyben. 

Magyar orvost azok keresnek fel, akikben erős az asszimilálódási vágy; ilyen K., a kínai vállalkozónő is: 
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„Háziorvoshoz sokszor szoktam menni, rendes nagyon. Főleg, hogy már 3 gyerek van, mindig háziorvos-
hoz kell menni a gyereknek, meg védőnő is. Van neki tajkártya, letelepedési engedélyhez automatikusan 
kap. Kisebb betegségnél van gyógyszer otthon, magyar gyógyszerek.” (K., 28 éves kínai nő)

Étkezések
A legtöbb bevándorló ragaszkodik a hazai ízekhez, sőt a vegyes házasságokban a migráns férfi felesége is 
megtanulja elkészíteni férje nemzeti ételeit. 

„Asszony nagyon jól főz. (…) ő kínai étel is tud főzni. Gyerek mindig mondja, asszony jobban főz kínai kaja, 
mint én…” (L., 42 éves kínai férfi)

A szír férfi, S. otthonában a magyar feleség magyar és arab ételeket is készít. Arab étel gyakrabban kerül a 
tányérra, mert a férfi szerint az finomabb, mint a magyar.

A kínai nő, K. is főképp kínai ételeket vesz vagy főz, de nem zárkózik el a magyar ízektől sem: 

„Ételek mi kínai étel szoktunk enni. Van kínai élelmiszerüzlet, mi szoktunk venni kínai ennivaló. Magyar 
ételeket ismerem, szoktunk is menni magyar étterembe. Gulyáslevest nagyon megszerettem, főzni is 
tudok, megtanultam, néha főzök is otthon.”

Identitás: integráció és diaszpóra lét, jövőbeli tervek
A kínai interjúalanyok többsége jól alkalmazkodik a magyar viszonyokhoz, fontosak számukra a magyar kap-
csolataik, és a fiatalabbaknak fontos a magyar nyelv elsajátítása is. „Banánembernek” hívják azokat az európai 
kultúrához asszimilálódott kínaiakat, akik már csak kívül sárgák, belül fehérek.

A megkérdezett kínaiak és vietnamiak szoros kapcsolatot tartanak fenn az otthoniakkal, skype-on, telefo-
non vagy e-mail útján kommunikálnak. Olvassák a kínai újságokat, ezekből tájékozódnak a magyar és a kínai 
hírekről.10

A megismert kínaiak és vietnamiak számára nagyon fontos a Budapesten többségükben jól körülhatárolt 
területen élő kínai és vietnami közösség. 

„Tudod, a vietnami közösségnek vannak közös programjaik. De ezek nem vallási vagy politikai megmoz-
dulások, hanem, érted, egyszerűen itt vagyunk, találkozunk, és rendezünk valamit. Nem akarok fesztivált 
mondani, de valami hasonlót. Megünnepeljük az újévet, a holdújévet, mint a kínaiak, ami nem január 
elsejére esik, ünnepeljük a nők napját, a gyermeknapot, szóval ezeken az alkalmakon rengeteg vietnami-
val találkozom.” (V., 45 év körüli vietnami férfi)

10 Magyarországon hét kínai nyelvű sajtótermék jelenik meg, közülük a legismertebb a Budapest Hetilap, a Piac Lap, az Europe-Asia 
News Weekly és az Új Szemle.
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Számítanak egymás segítségére, követik egymás útmutatásait, sőt szinte „vakon” követik egymás példáját 
a magyar bürokratikus ügyintézésben. Több interjúalany számolt be arról, hogy az egész kis közösség, baráti 
társaság ugyanahhoz az ügyvédhez, könyvelőhöz jár ügyei intézéskor. És hiába találnak egy olcsóbb ügyvédet 
vagy könyvelőt, kitartanak az ismerősük által ajánlott mellett.

Az identitás meghatározásában azért összességében heterogén a kép a kínaiak között is. Egyesek teljesen 
kínainak tartják magukat, míg mások nagyon szeretnének „európaisabban” élni, és szeretnék, ha a magyarok 
európaiként tekintenének rájuk. 

„Én kínai nemzetiségű vagyok és szeretek kínai lenni.” (L., 21 éves kínai nő)

A kínai nyelvű Új Szemle címoldala
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„Csak hasonlítok a kínaiakra. Már 14 éve élek itt, ugyanolyan magyar vagyok, mint te.” (C., 35 év körüli 
kínai férfi)

„Én most olyan, mint a magyar… ha én most megyek Kínába, már furcsa. Én most itt szabad vagyok, 
egészen más.” (L., 42 éves kínai férfi)

A kínaiak az otthoniakkal intenzív kapcsolatban állnak, az interneten keresztül tartják a kapcsolatot. A kínai 
híreket interneten követik, és az otthon maradt családtagok is tájékoztatják őket telefonon arról, hogy mi 
történik otthon. Fontosnak tartják, hogy jól tájékozottak legyenek az otthoni történésekről, hiszen esetükben 
sosem zárható ki a visszatérés lehetősége. Ezért aki teheti, évente haza is látogat, hogy kapcsolatait szemé-
lyesen is ápolhassa.

„A két nagyobb már volt Kínában, szeretik nagyon, de jobban szeretik magyar. Ők Magyarországon 
élnek, ő úgy gondol, hogy ő nem kínai, hanem ő magyar ember. Nem bánom, hogy nem ismer annyira 
kultúra, nekem mindegy, csak legyen nem szomorú, legyen vidám gyerek.” (K., 28 éves kínai nő)

A vietnami V. évente két-három alkalommal látogat haza éppen a baráti kapcsolatok ápolása miatt: „Tudod, 
szeretem ápolni a kapcsolatokat, úgyhogy beszélek a barátaimmal.”

Egyik kínai interjúalanyunk, a 42 éves biztonsági őr erősen hazavágyódik, és rendszeresen hazalátogat 
Kínába. L. 1987-ben érkezett Magyarországra, és egyszer már visszatelepült a hazájába. 2006-ban az egész 
családjával ment haza, mert tartózkodási engedélyét nem hosszabbították meg. „Mondom, megyünk haza, 
már elég volt itt.” Lánya akkor 9 éves volt, mindenüket eladták, de végül csak egy évig maradtak Kínában, 
mert „asszony nem akart maradni”, ő két hónap után visszajött a lányával. Kislánya viszont szeretett ott lenni, 
„mindig mondta, anya, nem menj, még maradj egy kicsit.” L. végül egy évig maradt, majd felesége küldött neki 
meghívót, és az új családjogi törvény lehetővé tette, hogy visszajöjjön. „Unió, ha itt van család, nem szabad 
elküldeni.” Szeretne magyar állampolgárságot szerezni, „de sok papír kéne”. 

Afrikai és arab interjúalanyaink, főleg akik vegyes házasságban élnek, már ide kötődnek, inkább magyarnak 
tartják magukat. 

„Integráltan élni, az számunkra nem azt jelenti, hogy asszimilálódunk, teljesen beleolvadunk és nincsen 
identitásunk” (A., 37 éves dél-jemeni férfi)

„Szudáni nemzetiségű vagyok, de Magyarország az otthonom. Mivel otthon már gyakorlatilag senkim 
nincsen, ide kötődöm már.” (K., 25 éves szudáni férfi)

Az afrikai migránsok emblematikus találkozási helyszíne a Blaha Lujza téri McDonald’s gyorsétterem. A VIII. 
kerületben élő afrikaiak többsége ebbe a Mc Donald’s-ba jár társasági életet élni, zenéket cserélni, az ottho-
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niakkal chatelni interneten keresztül. Általában alig fogyasztanak, csak interneteznek, és nézik a betévedő 
lányokat. 

A Budapesten élő egyiptomiak elég összetartóak, a templom a fő központ, ahol vasárnaponként találkoz-
nak. A templom a XVIII. kerületben található, kopt keresztény, ortodox templom, ahol E., a 25 éves egyipto-
mi fodrász férfi szerint „mindenki beszélget mindenkivel”, és ha nem lenne ez a lehetőség, sokkal kevesebb 
egyiptomi bevándorlóval ismerkedhetett volna meg. E. elmondása szerint bármilyen elintéznivalója van, a 
templomban biztosan talál valakit, aki segíteni tud neki. Jelenlegi üzlete főbérlőjével is egy istentiszteleten 
ismerkedett meg. 

A Fülöp-szigeteki O. nem egy földrajzi területhez, hanem a férjéhez kötődik.

„Mit jelent a haza? Ahol van a férjem, ott van a hazám. (…) Ha utazgatni fogsz a világban, rájössz, hogy 
mindenhol ugyanolyanok az emberek. Ha levesszük a ruhát, leszámítjuk a bőrszínt, majdnem mindenhol 
ugyanaz.” (O., 65 éven felüli Fülöp-szigeteki nő)

Az arab interjúalanyaink körében nem tapasztaltunk erős hazavágyódást, szír interjúalanyunk például két-
három évente jár vissza, de nem azért, hogy hazaköltözzön, csak rokonlátogatóba megy. A telefonbeszélgeté-
sek is ritkábbak, mint a kínaiak közöttiek, csak ha valami fontos történik, akkor keresik egymást. 

A kép forrása: http://www.michaeltaylor.ca/trams/hungary/buda-1368.shtml

Blaha Lujza téri McDonald’s

http://www.michaeltaylor.ca/trams/hungary/buda-1368.shtml
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Mivel az afrikaiak eleve rossz körülmények elől menekültek, még ha hiányoznak is nekik otthoni szeretteik, 
nem látogatnak haza. Az angolai C. sem járt otthon azóta, hogy 1992-ben elhagyta az országot, és nem is 
tervezi a hazatérést, mert ott „nincs demokrácia.”

Az egyiptomi E. idetelepülése, 2007 óta nem járt otthon, és nem is tervezi az utazást. Csak a szülei hiányoz-
nak neki, akiket folyton hív, hogy látogassák meg itt.

„Nehéz, de akarok nagyon. Felhívom őket, hogy jöjjenek ide. Még nem voltak, de hívom őket. De ha 
megyek, akkor nem jó lesz. Nem keresnek ott engem, meg semmi, csak ott minden kötelező.” (E., 24 éves 
egyiptomi férfi)

záró gondolatok

Interjúink bepillantást engedtek néhány bevándorló csoport életébe, hozzájárulva bevándorlásuk okainak és 
magyarországi integrációjuk természetének megértéséhez. 

A kínai, illetve a kelet-ázsiai bevándorlókról elmondható, hogy három generáció él itt egymás mellett. Az 
első generáció a rendszerváltás idején érkezett Magyarországra, ők mára a hatvanas éveikben járnak, karri-
erjüket a piacon kezdték, néhányan a mai napig ott dolgoznak. Az ő gyerekeik még nem itt születtek, hanem 
vagy kiskorukban utánuk jöttek, vagy fiatal felnőttként követték szüleiket. Az első generáció tagjai jellemzően 
nem beszélnek magyarul, annak ellenére, hogy évtizedek óta élnek itt, üzleti és egyéb ügyeiket egymás között 
intézik, a kínai hagyományok szerint élnek, és egyáltalán nincsen bennük asszimilálódási vágy. A második ge-
neráció már nyitottabb, és ha nem is beszélnek magyarul, az igény már mutatkozik erre, de például a vegyes 
házasságok körükben sem gyakoriak. A harmadik generáció tagjai már itt születtek, jelenleg legfeljebb álta-
lános iskolások, magyarul tökéletesen beszélnek, így szüleik, nagyszüleik segítségére lehetnek. A kínaiak és 
a vietnamiak nem akarják, hogy gyerekeik elfeledjék az anyanyelvüket és a hagyományokat, nagyon erősen 
őrzik azokat. Nem ritka, hogy a gyermekeket hazaküldik néhány évre tanulni. Ez is jól jelzi, hogy a kínai és viet-
nami bevándorlók sosem szakítanak véglegesen a hazatelepülés gondolatával. Ha otthon a gazdasági helyzet 
javulásnak indulna, nem hezitálnának hazaköltözni, és mivel házastársuk sem magyar, a lakókörnyezethez 
nem kötődnek, semmi nincs, ami Magyarországon tarthatná őket romló gazdasági helyzet esetén.

Az arabok munkaerő-piaci helyzetükben sok hasonlóságot mutatnak a kínai bevándorlókkal, ám nősülési 
szokásaikban az afrikai bevándorlókra hasonlítanak: keresik a vegyes házasságok lehetőségét.

Az afrikaiak, mivel jellemzően rossz körülmények elől menekültek, általában egyedül érkeztek, itt alapí-
tottak családot, meg sem fordul a fejükben a hazatelepülés, hiszen minden ideköti őket. Ennek megfelelően 
komoly erőfeszítéseket tesznek azért, hogy minél jobban érezzék itt magukat. Magyarul tanulnak, igyekeznek 
magyar barátokat szerezni. Ahogy a szír férfi is említi: 
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„Nem tudom, nincs bent a fejemben semmi. Lehet nem is megyek haza talán, lehet, itt leszek egész 
élet… Itt vagyok Magyarország, most a feleségem magyar, itt a gyerek, jön az iskola, nekem jó itt, nem 
rossz.”

A fiatal egyiptomi fodrász, bár szeret utazgatni, már elérkezettnek látja az időt, hogy megállapodjon, szük-
sége van gyökerekre, már kiöregedett az utazgató korból. 

„Igen, így gondolom én, mert nem jó, hogy megyek, ahol van jobb, és újrakezdem tanulni. Mert elég jól 
beszélek magyarul, lehet, hogy jobbat tudok csinálni.” (E., 24 éves egyiptomi férfi)
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Függelék: A migráns interjúalanyok rövid jellemzése

Az interjúkat Berecz Diána, Bernát Anikó, Ezekwe Wanda Rita, Sebény Gabriella, Sebő Judit, Simonovits Bori, 
Simonovits Gábor, Szalai Boglárka és Újvári Brúnó készítették.

A., 28 éves moldovai férfi
A. 1983-ban született a Moldovai Köztársaság fővárosában, Kisinyovban. Állampolgárságát a „Republic of 

Moldova” kifejezéssel jelölte, moldáv nemzetiségűnek mondta magát. Családja Moldovában él, szülei értel-
miségiek. Magyarországon kívül járt az Egyesült Királyságban, Ukrajnában, Horvátországban, Romániában, 
Bulgáriában, Csehországban és Franciaországban. Anyanyelve román, angolul is jól. beszél. Tartózkodási en-
gedéllyel él Magyarországon 2007 óta.

A., 37 éves dél-jemeni férfi
A. dél-jemeni édesapjával és magyar édesanyjával Dél-Jemenben élt 1980-ig (5 éves koráig), amikor is 

visszajöttek Magyarországra. 1987-től 1995-ig ismét Jemenben élt, ahonnan egyetemi tanulmányai végett 
egyedül jött vissza. Feleségével a munkahelyén találkozott, ahol polgári szolgálatosként az egyetem előtt egy 
elektronikai vállalatnál volt. 1997 óta él feleségével és gyerekeivel a VIII. kerületben. Fiútestvére szintén Bu-
dapesten él, édesanyjával együtt, aki időközben újra Magyarországra költözött.

A., 57 éves kínai férfi
A. 1999-ben, 45 évesen egyedül érkezett Magyarországra munkavállalási céllal. Más országokban nem 

próbált szerencsét, mielőtt idejött volna, mert a családja itt élt akkoriban Magyarországon, és hozzájuk ké-
szült. Felesége ez idő alatt végig Kínában maradt. A. Kína keleti részéről, Jinchengből származik, ami Tajvannal 
szemben található. Jelenleg a Mázsa téren dolgozik egy főképp ruhákat áruló kínai üzletben.

B., 32 éves mongol nő
B. Mongóliában, Ulánbátorban született 1979-ben, és Mongóliában végezte az általános iskolát. 13 éve él 

Magyarországon. Bátyja hívta őt és négy másik testvérét Magyarországra. Három testvére maradt Mongó-
liában. B. varrónőként dolgozik Budapesten. Török élettársával Kőbányán él, lakásukat magyar tulajdonostól 
bérlik. B.-nek egy gyermeke van, egy 8 éves kislány, akit volt férje 2004-ben magával vitt Franciaországba, így 
B. azóta nem láthatta gyermekét.

B., 38 éves nigériai férfi
B. igbo származású keresztény, baptista vallású férfi. Anyanyelve az igbo és az angol nyelv. Nigériában szü-

letett, és 1997-ig nem járt Európában. Felsőfokon beszél angolul, igbo nyelven, továbbá ért még kicsit oroszul, 
és magyarul középszinten beszél. Magyarországra 1998-ban érkezett több társával Oroszországból. Nem Ma-
gyarország volt az úti célja, hanem Ausztria vagy Németország. Magyar feleségével él itt, gyereke nincsen. Öt 
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évre szóló tartózkodási engedélye van. Jelenleg magánvállalkozóként gépkocsi-alkatrészekkel üzletel, illetve 
gépkocsikkal kereskedik. Sokat utazik a munkája miatt az országban, de külföldre is sokat jár. 

B., 45 éves Bissau-guineai férfi
B. Nyugat-Afrika egyik legkisebb államából, Bissau-Guineában született 1967-ben. Magyarországra 19 éve-

sen, 1986-ban érkezett tanulmányainak folytatása céljából. Műszaki tanulmányai elvégzése után azonban 
köteles volt visszautazni hazájába, mivel a tanulmányi szerződése értelmében nem maradhatott Magyaror-
szágon. Akkoriban már ismerte későbbi magyar feleségét, és eldöntötte, hogy mindenképpen vele szeretné 
közösen folytatni az életét. B.-nek nem volt előzetes elképzelése Magyarországról, csak a kíváncsiság hajtotta. 
Nem tervezte, hogy később Magyarországon fog élni. Utoljára 2009-ben járt Mongóliában, akkor két hónapot 
töltött ott. 

A kényszerű hazautazást követően magyar barátnőjének később, nagy erőfeszítések árán sikerült őt visz-
szahozatnia Magyarországra, és hamarosan egybe is keltek, majd családot alapítottak. Magyar feleségével és 
két gyermekével él itt. 

C., 35 év körüli kínai férfi
A vállalkozási céllal érkező férfi 1994 óta él Magyarországon. Kínából a szegénység elől jött el, ahol egy régi 

panellakásban laktak. Öt testvére közül 3 Magyarországon él. Szülei és törvénytelen fia maradtak Kínában, 
velük C. nem tartja a kapcsolatot. Magyarországra érkezése előtt Ausztriában élt hosszabb ideig, de turis-
taként megfordult Moszkvában, Jugoszláviában, Franciaországban, Olaszországban és Romániában. C. saját 
vállalkozást visz a Népszínház utcában, a helyiséget egy magyar férfitól bérli, egy magyar alkalmazottja van, 
akivel baráti a viszonyuk.

C., 40 év körüli angolai férfi
A kongói születésű, de angolai állampolgárságú férfi a Kongói Köztársaság fővárosában, Brazzaville-ben 

született. 2001-ben érkezett Magyarországra, eredetileg menekültstátusért folyamodott, de sohasem kapta 
meg. Ittléte óta folyamatosan tartózkodási engedéllyel él az országban, amit félévente meghosszabbíttat. 
Magyarországra érkezése előtt Oroszországban élt 6 hónapig, majd Ukrajnában 10 évig. C. 1992 óta nem is 
járt a hazájában. Anyanyelve francia, de magyarul és oroszul is beszél. Budapesten, Békásmegyeren lakik, és 
egy ásványvíz-palackozó gyárban dolgozik betanított munkásként Dunakeszin. 

E., 24 éves egyiptomi férfi
E. 1987-ben született Észak-Egyiptom Al Minyā városában. Összesen 11 évet tanult Egyiptomban egy nem-

zeti általános és elektromos-műszaki szakiskolában. Eredeti szakmájában sohasem dolgozott, nem is szerette. 
2007 decemberében, 20 éves korában érkezett Budapestre, más magyar városban még nem járt, csak a Ba-
latonnál. Ideérkezése után segédmunkásként dolgozott egy pékségben, majd egy csokoládégyárban. Jelenleg 



Bevándorlók társadalmi integrációja a Budapesten élő harmadik országbeli migránsok, valamint helyi vezetők és civilek szemszögéből 199

fodrászként dolgozik egy Orczy téri fodrászüzletben. E . magyar feleségével és anyósával él, gyermeke nin-
csen. 

H. 25 éves mexikói férfi
H. mexikói származású, spanyol anyanyelvű, 25 éves férfi. Monterreyben, Mexikóban szerezte meg az 

egyetemi alapdiplomáját nemzetközi kapcsolatok szakon 2007-ben. A diplomaszerzés után Mexikóban rög-
tön sikerült a végzettségének megfelelő munkát találnia, és asszisztensi minőségben helyezkedett el. Jelenleg 
a TATA Consultancy Ltd.-nek dolgozik mint help desk operátor. Családi állapota egyedülálló, gyermeke nincs, 
magyar barátnője szintén a TATA-nál dolgozik. Spanyolul és angolul felsőfokon, míg magyarul és japánul alap-
fokon beszél.

K., 25 éves szudáni férfi
K. Nyugat-Szudánban született, muszlim vallású, zaghawa nemzetiségű férfi. Anyanyelve a zaghawa és az 

angol nyelv. Magyarországra 2006-ban érkezett, Törökországon keresztül. Az 1993-as szudáni háborúban el-
vesztette családtagjait és minden pénzét; emiatt hagyta el az országát. Egy szudáni faluban élt, ahol földmű-
veléssel és állattenyésztéssel foglalkozott a család. Jó életük volt, mindent megtermeltek, önellátók voltak.  
A háború miatt nem volt otthon továbbtanulási lehetősége; szakmunkásképzőnek megfelelő iskolai végzett-
séget szerzett. Tartózkodási engedéllyel él Magyarországon. Jelenleg egy nemzetközi internet kávézóban dol-
gozik, aminek nigériai és arab tulajdonosa van. Több nyelven beszél, többek között arabul és románul is.

K., 28 éves kínai nő 
K. a kínai Fujian tartományban született 1983-ban, ott élt egészen 16 éves koráig. Szülei 1995-ben érkeztek 

hazánkba kimondottan üzleti céllal. Ők a piacon árultak, most már nyugdíjasok. K. 1999-ben érkezett Magyar-
országra, eleinte a szüleivel dolgozott a piacon, jelenleg saját vállalkozása van. Három gyermekével és kínai 
férjével a VIII. kerületben él. Állandó tartózkodási kártyája van.

L., 21 éves, kínai nő
L. Dél-Kínából érkezett. Fuzhou nemzetiségű és anyanyelvű. Felsőfokon beszél angolul, továbbá ért még 

kicsit franciául és magyarul is beszél. L. Magyarországra 2007-ban érkezett tanulmányait folytatni. A Szolno-
ki Főiskolán diplomázott – turizmus és vendéglátás szakon szerzett BA diplomát. Ezt követően Budapestre 
költözött, és azóta itt él és dolgozik a Józsefvárosban. Egy drága kínai étteremben pincérnő. Családi állapota 
egyedülálló, gyermeke nincs. Tartózkodási engedéllyel él Magyarországon

L., 42 éves kínai férfi
L. 1969-ben született, Kelet-Kínából, Jilin megyéből származó férfi. Szülei gyárban dolgoztak, már nyug-

díjasok. Négy testvére van, mindegyik otthon él, többen közülük egyetemet végeztek, és jól fizető állásuk 
van. Ő az egyetlen, aki elhagyta Kínát. 1987-ben 18 évesen érkezett először Magyarországra, 300 másik, Jilin 
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megyéből származó társával, 3 évre szakmát tanulni. Magyar felesége és egy lánya van, akik Kazincbarcikán 
élnek. Mielőtt Magyarországra érkezett, Párizsban lakott 3 évig, ahova egyedül ment szerencsét próbálni 17 
évesen. Ezzel egy nagy álmát valósította meg. Jelenleg családegyesítési célú engedéllyel él Magyarországon, 
és biztonsági őrként dolgozik.

O., 65 és 70 év közötti Fülöp-szigeteki nő
O. a pontos korát nem árulta el. 1999 óta él Magyarországon magyar férjével, nagyapja kínai volt. A férjé-

vel Amerikában ismerkedett meg 1984 körül, a Columbia Egyetemen dolgoztak mindketten gyógyszerkutató-
ként. 1989-ben járt először Magyarországon, akkoriban sokat dolgozott Svédországban is. Később ideköltöz-
tek. Posztgraduális, orvosi iskolát végzett, élettan szakon, tanított is Amerikában. Férjének két fia született az 
első házasságából, mindketten az Egyesült Államokban élnek. Menyük magyar állampolgár. Négy unokájuk 
szintén Amerikában él. Nagyon jó anyagi helyzetben élnek, jelenleg nyugdíjasok. O. letelepedési engedéllyel 
tartózkodik Magyarországon.

R., 25 éves (feleség) és S., 26 éves (férj) – indiai házaspár
R. és S. Bombayban született. R. a férje révén került Magyarországra 2009-ben; S. már 2003 óta itt élt, és 

egyedi szabóként, illetve saját ruhamárkájával és belvárosi üzletével egyre sikeresebb lett. Néhány éve há-
zasodtak össze, ezután R. is ideköltözött. R.-nek „drágakőtan” és ékszertervező diplomája van, de most nem 
dolgozik a szakmájában, helyette férje boltjának üzleti ügyeiben segít, nemrég vásárolt otthonuk berendezé-
sét koordinálja. Később gyerekeket szeretne, és saját ékszervállalkozást (kereskedést) tervez indítani Magyar-
országon. Magyarországra érkezésük előtt S. Varsóban élt néhány évet, nagybátyjának segített szabóként, R. 
pedig Angliában tanult 2 évet.

S., 30 év körüli, muszlim vallású, hindi anyanyelvű indiai férfi
S. 2009 éve él Magyarországon. Bár már tíz éve elköltözött Indiából, és azóta számos országban élt, Ma-

gyarországon hosszú távra tervez, mert itt születetett gyereke (aki az interjú idején 16 hónapos). Élettársával, 
gyereke anyjával tervezi leélni az életét. Jelenleg egyszerre két multinacionális cégnél dolgozik alkalmazott-
ként costumer service területen, diplomásként. Magyarországra Prágából jött, de előtte élt még Ausztráliá-
ban, még korábban Szingapúrban és Malajziában

S., 38 éves szír férfi
S. 1974-ben született Szíriában, 30 km-re a török határtól élt 2004-es Magyarországra költözéséig. Anya-

nyelve arab, magyarul középfokon beszél. Angolul néhány szót tud. Szíriában a 8 osztályos általános iskola el-
végzése után autószerelő „szakközépiskolát” végzett, melyet 16–17 éves korára fejezett be. Először 2000-ben 
járt Magyarországon turistaként, ahova egyedül érkezett. Más országban Magyarországon kívül még soha-
sem járt. Van állandó tartózkodási engedélye, az állampolgársága szír. Magyar feleségével és 3 gyermekével 
a Józsefvárosban él. Saját boltja van, használt műszaki cikkekkel kereskedik.
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Sz., 26 éves montenegrói férfi
Sz. 1986-ban Montenegróban született, családjával a fővárosban élt, míg el nem költözött tőlük. Értelmi-

ségi családból származik, mindkét szülője egyetemi diplomás. Van két fiatalabb testvére, egyikük sem él a 
szüleikkel: Szerbiában, illetve Olaszországban tanulnak. Emiatt Sz. nagyon keveset látogat haza. Magyaror-
szágra tanulni jött 2009-ben. 2011-ben szerzett mesterfokozatot a Közép-európai Egyetemen. Anyanyelvén 
(szerbhorvát) kívül több nyelven beszél: felsőfokon tud angolul és bolgárul, középfokon olaszul és macedónul, 
alapfokon spanyolul, magyarul és szlovénül.

V., 45 év körüli vietnami férfi
V. Hanoiban született. 1997-ben érkezett Magyarországra, ezelőtt 5 évig élt Moszkvában és 4 évig Né-

metországban. Vietnami állampolgár, a vietnami nyelven kívül beszél oroszul, angolul, németül és franciául, 
de magyarul egyáltalán nem. Állítása szerint a magyar nyelvre nincs szüksége, mert annyi más idegen nyelv 
birtokában bárkivel könnyedén megérteti magát. Magyarországon letelepedési engedéllyel tartózkodik, saját 
utazási irodájában dolgozik a Józsefvárosban, melyet vietnami feleségével közösen alapítottak. 
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