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A magyar–kínai kapcsolatok elmúlt két éve
Matura Tamás

A 2010-es kormányváltás óta a magyar–kínai kapcsolatok új lendületet vettek, és 
több kiemelt jelentőségű kétoldalú látogatásra is sor került. Bár elsősorban a 
gazdasági relációk a fontosak, a politika területén is tartogat érdekes eleme-

ket e kapcsolatrendszer. A tanulmány áttekinti az elmúlt két év fontosabb eseményeit, 
a gazdasági és politikai kapcsolatok változását és perspektíváit, végül néhány, a két 
ország viszonyának további elmélyítését, a magyar pozíciók javítását célzó javaslattal, 
felvetéssel zárul.

Bevezető

Nincs könnyű helyzetben az elemző, amikor a kurrens magyar–kínai kapcsolatok át-
tekintésébe vágja a tudomány fejszéjét. Ennek elsődleges oka sui generis jellegű, hiszen 
a jelen és a közelmúlt eseményeinek eredendő sajátossága, hogy nem, vagy alig lehet 
a már meglévő tudományos forrásokra, adatokra és szakirodalomra támaszkodni.* 

Éppen ezért jelen elemzés inkább az elmúlt néhány hónap és év még kiforratlan és 
folyamatban lévő eseményeit veszi górcső alá, és a puszta tények, a híradások és a dip-
lomáciai források alapján kíván egyfajta látleletet venni a magyar–kínai kapcsolatok 
– hangsúlyozottan – pillanatnyi állásáról, illetve potenciális jövőjéről. Azaz nem egy 
lezárult időszak összegzéséről és feldolgozásáról beszélhetünk, hanem a velünk formá-
lódó jelen és jövő áttekintéséről, elemzéséről. Mindezt azért tartom fontosnak hangsú-
lyozni, mert az elmúlt évben gyakran irreális várakozások születtek Magyarországon 
a kínai relációval kapcsolatban, amelyek nemegyszer csalódottsághoz vezettek, pedig 
még semmi sem dőlt el, az események éppen hogy csak megkezdődtek. Lao-ce szerint 
az ezer mérföldes utazás egyetlen lépéssel kezdődik.1 Kis túlzással talán mondhatjuk, 
hogy a magyar–kínai kapcsolatok sikere is egy ezer mérföldes utazás, ahol az első lépé-
seken már túl vagyunk ugyan, de türelemre és kitartásra még bőven szükségünk lesz.

*  Ehelyütt szeretnék köszönetet mondani Kusai Sándor pekingi magyar nagykövetnek, illetve a 
Külügyminisztérium illetékes kollégáinak, akik fontos adatokkal és pontosításokkal nyújtottak 
elengedhetetlen segítséget a tanulmány írása során.
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Jelen tanulmány terjedelmi korlátai nem teszik lehetővé a magyar–kínai kapcsolatok 
teljes történetének bemutatását, egy rövid áttekintés mégis hasznosnak bizonyulhat. 
Politikai szempontból e reláció origója 1949. október 4-e, amikor hazánk hivatalosan 
elismerte a Kínai Népköztársaságot (KNK), és alig két nappal később már diplomáciai 
kapcsolatba is lépett a frissen kikiáltott új kínai állammal. Noha már az ezt megelőző 
évszázadokban és évtizedekben is voltak kulturális és politikai kapcsolataink Kínával, 
érthető okokból a kínai vezetés a mai napig az 1949-es évet tartja meghatározónak, és 
azt, hogy hazánk az elsők között ismerte el az új államot, kínai részről a mai napig po-
zitív felhanggal szokás emlegetni.

Tekintetbe véve mindazon gyökeres változásokat, amelyek Magyarországon és 
Kínában végbementek az elmúlt több mint hatvan évben, nem meglepő, hogy a ma-
gyar–kínai kapcsolatokban megkülönböztethetünk felívelő és kevésbé barátságos sza-
kaszokat is. Az 1950-es években a testvéri kommunista együttműködés dominált, és 
bár a hatvanas években a kínai–szovjet elhidegülés rányomta bélyegét a magyar re-
lációra is, Kína nem felejtett el bennünket: a rendszerváltás előtti magyar gazdasági 
reformkísérleteknek nagy figyelmet szenteltek Pekingben. A pragmatikus, tanulásra 
hajlamos, reformer kínai gondolkodásmód mellett mindennek talán egyik további oka, 
hogy számos kínai egyfajta kulturális, történelmi romantikával tekint a magyarságra, 
hiszen egyes vélekedések szerint az a történelmi múltban szoros kapcsolatban élt a 
kínai néppel. Ennek állít emléket Magyarország kínai neve (Xiōngyálì), amely a Hun-
gary elnevezés fonetikus átirata ugyan, első tagja mégis az egykori Xiongnu 
népekre utal, akik az i. e. III. századtól az i. sz. V. századig uralták a Középső 
Birodalomtól északra fekvő területeket.2 Attól most tekintsünk el, hogy ez a 
kapcsolat jó ideig ellenséges volt, és attól is, hogy igencsak kétséges a rokon-
ság a mai magyarság és az egykoron volt protohun Xiongnu törzsek között. 
Tulajdonképpen, az igazságtól függetlenül, magyar szempontból némi előnyt 
jelent, hogy a kínai tárgyalópartnerek (sőt, időnként még az utca műveltebb 
embere is) jó szívvel emlegetik ezt a „rokonságot”. Legalább ilyen fontos, hogy 
a kínai–szovjet szakítást megelőzően számos kínai diák tanult Magyarországon, akik 
legtöbbször kellemes emlékekkel tértek haza, és jó hírünket keltették hazájukban. 
A vízumkényszer kölcsönös feloldásáról született 1988-as – rövid életű – egyezmény 
és a magyarországi rendszerváltás hatására nagy számban érkeztek kínai bevándorlók 
hazánkba. Olyannyira, hogy már 1992-ben meg kellett szüntetni az általános vízum-
mentességet. A kilencvenes években Magyarországon élt az egyik legnagyobb közép-
európai – a nem hivatalos adatok szerint mintegy negyvenezer főt számláló – kínai ko-
lónia, amely fontos szerepet játszott a rendszerváltás utáni életszínvonal zuhanásának 
mérséklésében. Mindenki emlékszik a kínai piacok olcsó termékeire, de a nemzetközi 
gazdasági és pénzügyi válság ma újra felértékelheti a szerepüket.
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A politikai kapcsolatok terén komoly változást hozott a rendszerváltás, hiszen az új 
magyar demokrácia számára egyfelől hamar elsődleges prioritássá vált az euroatlanti 
integráció, másrészt politikailag nehezen felvállalható lett volna a kommunista Kíná-
val való szoros kapcsolattartás. Ennek megfelelően – gyakorlatilag egészen az uniós 
csatlakozás lezárulásáig – mai mércével mérve alig-alig fordítottunk figyelmet Kínára. 
Fontos momentum volt, amikor 2000-ben Martonyi János külügyminiszter közös nyi-
latkozatot adott ki kínai kollégájával, amelyben a felek leszögezték, hogy tiszteletben 
tartják egymás társadalmi és politikai berendezkedését. Az uniós csatlakozási szerző-
dés sikeres aláírásának évében, 2003-ban már egészen egyértelmű volt Kína felemel-
kedése és nemzetközi gazdasági szerepének megkerülhetetlensége, így azóta szinte 
minden magyar miniszterelnök (némelyik többször is) ellátogatott az ázsiai országba, 
a magyar–kínai gazdásági és kereskedelmi kapcsolatok fellendítése érdekében. Kínai 
oldalról sem maradt el a válasz: Hu Jintao (Hu Csin-tao) kínai elnök 2004-ben kereste fel 
hazánkat, és a kétoldalú kapcsolatokat a „baráti együttműködési partnerség” szintjére 
emelte, míg Xi Jinping (Hszi Csin-ping) alelnök 2009-ben, a diplomáciai kapcsolatok fel-
vételének hatvanadik évfordulójára érkezett Budapestre. Nagy lökést adott a két ország 
kapcsolatának Orbán Viktor miniszterelnök 2010 októberében, a Sanghaji Világkiállítás 
záróünnepségén tett látogatása, amely megalapozta a talán legnagyobb jelentőségűnek 
tekinthető eseményt: Wen Jiabao (Ven Csia-pao) miniszterelnök Orbán Viktor meghí-
vására két napot (2011. június 24–25.) töltött Budapesten. Ez idő alatt számos nagy jelen-
tőségű, gazdasági témájú keretegyezmény megkötésére és tárgyalásokra is sor került. 
Végül pedig, a legutóbbi hetek eseményei közé tartozik Li Keqiang (Li Ko-csiang) mi-
niszterelnök-helyettes (várhatóan a jövő évben veszi át a miniszterelnöki posztot Wen 
Jiabaótól) 2012. április 30-án kezdődött, kétnapos magyarországi látogatása.

A két ország között több tucat kormány-, illetve tárcaközi egyezmény van érvény-
ben,3 és Kína jelenti hazánk számára az egyik legfontosabb EU-n kívüli kereskedelmi 
partnert. A KSH adatai alapján Magyarországnak 2010-ben a harmadik, 2011-ben pedig 
a negyedik legfontosabb importforrása, ugyanakkor exportjának a tizenhetedik volt 
Kína. A kétoldalú áruforgalom volumene hosszú évek óta töretlenül növekszik: 2000 és 
2011 között csaknem kilencszeresére emelkedett.4 Wang Hongliang (Vang Hung-liang), 
a budapesti kínai nagykövetség kereskedelmi tanácsosa szerint 2011-ben már elérte a 
9,26 milliárd dollárt.5 Bár a Kínával folytatott kereskedelmünket igen nagy passzívum 
terheli (importunk körülbelül három-négyszerese az exportunknak), a Magyarország-
ra érkező kínai termékek jelentős része hazai termékekbe beépülve, értéknövekedés 
után nyugati reexportra kerül. A kétoldalú kereskedelem további fontos jellemzője, 
hogy – a közhiedelemmel ellentétben – 70-80%-át magas hozzáadott értékű, fejlett tech-
nológiájú termékek teszik ki, miközben például a textilipari termékek aránya alig né-
hány százalék. Az UNCTAD Stat adatai alapján 2010-ben összesen 6,17 milliárd dollár 
értékben érkezett kínai áru hazánkba, amelyből 6,11 milliárd dollár feldolgozott termék 
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volt, ezen belül is 5,53 milliárd dollár (89,6%) a gépipari és közlekedési berendezések 
(SITC 7) részesedése, míg textilipari termékeket alig 68 millió dollár értékben impor-
táltunk (1,1%).6

A magyar–kínai kapcsolatokat erősíti továbbá a budapesti Konfuciusz Intézet, a Kö-
zép-Európában egyedülálló magyar–kínai kéttannyelvű általános iskola, illetve a Bank 
of China Budapesten székelő regionális központja. A 2011 júniusában kötött egyik meg-
állapodás alapján pedig kínai kulturális központ nyílhat Budapesten, illetve magyar 
központ Kínában, amelyek igencsak jelentős hozzájárulást jelentenek majd a két nép 
közötti kapcsolatok elmélyítésében, egymás kölcsönös megértésében. Ez utóbbi fejle-
mény sajnos még várat magára.

A közelmúlt eseményei

Az elmúlt két év több, igen jelentős eseményt hozott a magyar–kínai reláció terén, a ma-
gyar diplomácia és külgazdasági apparátus tagadhatatlanul komoly elkötelezettséggel 
dolgozik a kétoldalú kapcsolatok elmélyítése érdekében, még ha munkájuk – természe-
téből fakadóan – gyakran nem is látványos a közvélemény számára.

Politika

A 2010-es választásokhoz közeledvén szakmai körökben felmerült, hogy egy esetleges 
kormányváltás után a második Orbán-kormány az elsőhöz hasonlóan távolságtartó, 
politikailag kritikusabb, gazdaságilag kevésbé együttműködő Kína-politikát folytatna. 
Ez éles visszafordulást jelentett volna a korábbi évek közeledési folyamataihoz képest. 
Ugyanakkor azt is figyelembe kellett venni, hogy az első Orbán-kormány alatt is szü-
lettek eredmények a kétoldalú kapcsolatok terén – így például jelentős politikai üzenete 
volt a Martonyi János külügyminiszter és kínai kollégája, Tang Jiaxuan (Tang Csia-
hszüan) által 2000-ben kiadott közös nyilatkozatnak. Ebben a felek megerősítették egy-
más társadalmi berendezkedésének kölcsönös tiszteletét; elismerték a két ország eltérő 
társadalmi, gazdasági és politikai helyzetét és eltérő értékeit, akárcsak az emberi jogok 
terén tapasztalható eltérő nézőpontjaikat. Ugyanakkor egyetértettek abban, hogy ezek 
a különbségek nem érinthetik a bilaterális kapcsolatok fejlődését. Emellett reményüket 
fejezték ki, hogy a vitás kérdések őszinte tárgyalások útján rendezhetők, s e tárgyalá-
soknak az egyenlőség, a kölcsönös tisztelet és a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének 
közös érdeke alapján kell zajlaniuk.7 E dokumentumban Magyarország ismét elköte-
lezte magát az „egy Kína” politika mellett, megerősítve, hogy a magyar kormány Kína 
szuverenitását és területi integritását, illetve Tajvan szigetét Kína elidegeníthetetlen ré-
szeként ezen elv alapján ismeri el.
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A fentieknél is jobban erősítette a kormányváltás utáni magyar–kínai kapcsolatok 
töretlenségébe vetett kutatói reményt, hogy 2009 decemberében Orbán Viktor (még 
csupán pártelnökként) Pekingbe utazott, a Fidesz és a Kínai Kommunista Párt közötti 
kapcsolatok megalapozása érdekében. Ez már egyértelműen abba az irányba mutatott, 
hogy a második Orbán-kormány más szemmel néz majd a KNK-ra, és immáron fontos 
potenciális partnert lát inkább benne. Tovább erősítette ezt a meggyőződést az, hogy 
2010-ben nem jött létre hivatalos találkozó a magyar miniszterelnök és a Budapestre 
látogató Dalai Láma között. Bár egyes nem hivatalos források szerint a magyar kor-
mányzó pártokon belül továbbra is fellelhetők a Kínára legalábbis gyanakvással tekintő 
csoportok, a kormányfő egyértelműen hitet tett a magyar–kínai kapcsolatok fejlesztésé-
nek szükségessége mellett. Tette mindezt elsősorban azért, mert meglátása szerint Ma-
gyarországnak az adósságválságban vergődő Európa mellett szüksége van pótlólagos, 
kiegészítő forrásokra és együttműködésekre.

A magyar–kínai kapcsolatok kormányzaton belüli fajsúlyát érzékelteti, hogy a kabi-
net megalakulását követő időszakban a terület felügyeletének ellátása, azaz az illetékes 
személye körül is vita bontakozott ki. Bár kezdetben a nemzetgazdasági miniszter töl-
tötte be a magyar–kínai Gazdasági Vegyes Bizottság (GVB) magyar tagozatának elnöki 
posztját, az – és így a magyar–kínai kapcsolat – végül a miniszterelnök 106/2010. (XI. 
25.) ME határozata8 alapján a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe került. A bila-
terális kapcsolatokat tovább erősítette az a tény, hogy a kormány az 1269/2010. (XII. 3.) 
számú határozata9 alapján Fellegi Tamás akkori nemzeti fejlesztési minisztert egyúttal 
másfél évre a Kínai Népköztársasággal fennálló gazdasági kapcsolatok elősegítése és 
egyéb kétoldalú kapcsolataink összehangolása érdekében kormánybiztossá nevezte ki. 
Feladata az volt, hogy a bilaterális kapcsolatok fejlődését minden lehetséges úton és 
minden területen elősegítse – ezen belül is elsősorban a kis- és középvállalkozások sze-
repének növelése, a pénzügyi intézmények együttműködésének erősítése és a kétolda-
lú beruházási tevékenység támogatása kapott prioritást.

Újabb fordulatot hozott a Kormány 1522/2011. (XII. 30.) számú határozata,10 amely 
2012. január 1. napjától szólóan Matolcsy György nemzetgazdasági minisztert nevezte 
ki a magyar–kínai kétoldalú kapcsolatok összehangolásáért felelős kormánybiztossá (és 
egyben a GVB magyar tagozatának elnökévé).

A kormányváltás óta eltelt időszak eseményeiből magasan kiemelkedik Wen Jiabao 
2011. júniusi, illetve Li Keqiang 2012. április végi budapesti látogatása. Mindazonáltal 
a Külügyminisztérium adatai szerint csupán az utóbbi kilenc hónapban – azaz 2011 
szeptembere és 2012 májusa között – több mint harminc fontos látogatásra került sor. 
A magas szintű vizitek között megemlítendő Song Tao (Szung Tao) külügyminiszter-
helyettes részvétele a Kína–Közép- és Kelet-Európa Szimpóziumon 2012. április 12-én, 
illetve Liu Peng sportminiszter 2011. szeptember 30-i tárgyalásai. Mindezen túl pedig 
lényegében követhetetlen számban érkeznek a kínai üzletemberekből álló delegációk 
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Magyarország számos városába. Természetesen hasonlóan fontos a Kínába induló ma-
gyar küldöttségek szerepe. E téren elsősorban Orbán Viktor miniszterelnök eddigi és 
– reményeink szerint – ez utáni látogatásait szükséges kiemelni. Bár keveset tudhatunk 
a részletekről, de diplomáciai források szerint konkrét gazdasági kérdésekben komoly 
előrehaladást értek el a korábban említett Fellegi Tamás kínai utazása 2010 decembe-
rében,11 illetve 2011 áprilisában12 és novemberében.13 Tekintve, hogy e tárgyalások té-
mái – így esetleges eredményei is – folyamatban lévő ügyeket érintenek, tudományos 
szempontból értékelhető és közölhető információ nem áll egyelőre rendelkezésre, de a 
kiutazások létrejötte, a kínai fél tárgyalókészsége önmagában is fontos. Annyi minden-
esetre tudható, hogy a kormánybiztos-miniszter már ekkor találkozott a HNA Group 
(a Hainan légitársaság anyacége) képviselőivel, nyilvánvalóan az azóta nem túl sike-
resnek bizonyult Malév-tárgyalások ügyében. A magyar média lelkesedését és egyben 
színvonalát tükrözi, hogy a hazai híradások szerint az út során a „Mr. China” elneve-
zést kapta a miniszter Pekingben.14 Valójában éppen ellenkezőleg történt: a China Daily 
azt írta, hogy Fellegit „Mr. Chinának” szólítják Magyarországon.15

2010 februárjában nyílt meg az új magyar főkonzulátus Csungkingban, a belső-kí-
nai területek egyik legjelentősebb gazdasági központjában. Az Egyesült Királyság, 
Kanada, Japán, Dánia, Kambodzsa és a Fülöp-szigetek után, hetedikként nyitotta meg 
kapuit, és ami a fő, elsőként a közép-európai régió országai közül – ezzel is jelezve Ma-
gyarország elkötelezettségét a Kína felé történő nyitás terén. A konzulátus illetékességi 
területe Csungking tartományi jogú városán túl kiterjed Szecsuán, Jünnan, Kujcsou, 
Senhszi és Kanszu tartományokra is. Figyelembe véve, hogy finanszírozási okokból 
a Külügyminisztérium ez idő tájt tizennégy külképviseletet volt kénytelen bezárni, a 
főkonzulátus megnyitása kifejezetten pozitív üzenet volt Kína irányába, és e döntést a 
2010-ben hatalomra került új kormány is elfogadta – bár kezdetben akadtak kétségeik.

Jól illusztrálja a magyar fél elkötelezettségét Orbán Viktor két, illetve a nemzeti 
fejlesztési miniszter három említett kínai látogatása. A hazai sajtóban időről időre 
visszatérő feltételezés szerint hiába a számtalan vizitáció, mégsem láthatóak az ered-
mények. Ennek kapcsán érdemes felidézni, hogy a német beruházásban épült, és 2012 
nyarán az első autókat legyártó kecskeméti Mercedes gyár magyarországi helyszíné-
nek bejelentésére 2008 júniusában, azaz négy évvel ezelőtt került sor,16 és nyilvánvaló, 
hogy a tárgyalásokat már a döntést megelőző években megkezdték. A miniszteri lá-
togatások alatt megkötött tizenkét megállapodás egyike szerint Kína egy egymilliárd 
eurós hitelkeretet ajánlott fel Magyarország számára. Ezt a keretet a magyar félnek 
kellene megtöltenie életképes, azaz a kínaiak szerint is finanszírozható, finanszíro-
zandó projektekkel. Összességében közel 300 milliárd forint értékű befektetéseket 
nem lehet pár hónap alatt megvalósítani, ez nemcsak a kínai gondolkodásmódnak 
nem felel meg, hanem általában az üzleti szférától is idegen lenne. Valóban felfedez-
hető a feszültség aközött, hogy Magyarországnak azonnali segítségre, befektetésekre 
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és munkahelyteremtésre lenne szüksége, miközben az ilyen jellegű programok csak 
hónapok, évek alatt megvalósíthatók – de e téren a legnagyobb magyar igyekezet is 
csak szükséges, de nem elégséges feltétel.

Wen Jiabao 2011. júniusi budapesti látogatása siker volt. Az, hogy huszonnégy év 
után először látogatott kínai miniszterelnök Magyarországra, jelzésértékű. Szintén nem 
jelentéktelen részlet, hogy egyből egy kétnapos, a gazdasági és politikai elemek mellett 
kulturális programokkal is tartalmassá tett eseményre került sor. Tovább erősítette a 
látogatás súlyát, hogy egyben megteremtette a politikai hátterét a 2011. június 25-én 
Budapesten megrendezett első Kína–Közép- és Kelet-Európai Országok Gazdasági és Ke-
reskedelmi Fórumának, ahol több száz kínai, illetve közép- és kelet-európai üzletember 
folytathatott tárgyalásokat. Legyünk őszinték, mégiscsak ez utóbbi, azaz a gazdasági 
és kereskedelmi kapcsolat élénkítése a fő cél. A magyar és a kínai miniszterelnök jelen-
létében tizenkét keretmegállapodás aláírására került sor. Sajnálatos, hogy az egyezmé-
nyek szövege nem vált idejekorán nyilvánossá, így a felfokozott várakozásokhoz képest 
a közvélemény számára csalódásnak tűntek az e – végül közkinccsé vált – szerződé-
sekben foglaltak. (Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a nyilvánosságra hozatalhoz a kí-
nai fél jóváhagyása is szükséges volt, ami lassította a folyamatot.) Kormányzati részről 
érdemes lett volna jobban hangsúlyozni, hogy e megállapodások nem a tárgyalások 
lezárását és azonnali eredményeket (pénzt) jelentenek, hanem éppen ellenkezőleg: ez 
csupán a nyitány. Mindemellett a budapesti fórum jelentőségét jól mutatja, hogy más-
nap, a szintén Wen Jiabao részvételével Varsóban tartott hasonló csúcstalálkozón és 
üzleti fórumon elhangzott, hogy az a Budapesten megkezdett Kína– Közép-Európa-
együttműködés szerves folytatása.17

Dacára annak, hogy nem tartoznak szorosan a bilaterális magyar–kínai kapcsola-
tokhoz, nem lehet említés nélkül hagyni a magyar EU–elnökség idején lezajlott esemé-
nyeket. Az elnökség egyik legkomolyabb és legnagyobb szabású rendezvénye a 2011-es 
Asia–Europe Meeting külügyminiszteri találkozója (ASEM–FMM) volt, amelyen Yang 
Jiechi (Jang Csie-cse) kínai külügyminiszter mellett további negyvennyolc ázsiai és eu-
rópai külügyminiszter vagy képviselője jelent meg, s amely számos kétoldalú tárgya-
lásra is lehetőséget nyújtott.

Magyar szempontból még ennél is nagyobb jelentősége volt Dai Bingguo (Taj Ping-
kuo) külügyekért felelős államtanácsos (lényegében miniszterelnök-helyettes) buda-
pesti látogatása 2011. május 12-én. Utazásának fő célja az EU–Kína Stratégiai Párbe-
széd soros fordulója volt, amelyen az EU-t képviselő Catherine Ashtonnal folytatott 
tárgyalásokat. Emellett a magyar féllel is sort kerített a kétoldalú megbeszélésekre. Dai 
Bingguo személyesen is kötődik hazánkhoz, hiszen éppen az 1988 és 1991 közötti poli-
tikai turbulenciák közepette volt budapesti nagykövet, és azóta is Magyarországnak a 
kínai kormányzaton belüli egyik legbefolyásosabb pártfogójaként tekintünk rá.



16 Külügyi Szemle

Matura Tamás

Li Keqiang 2012. április 30. és május 1. közötti, kétnapos látogatása ambivalens gon-
dolatokat keltett. Egyfelől mindenképpen hangsúlyozni szükséges e vizit diplomáciai 
jelentőségét is, hiszen a kínai miniszterelnök-helyettes – aki valószínűsíthetően jövő 
tavasszal átveszi a miniszterelnöki posztot Wen Jiabaótól – Moszkvából Brüsszel felé 
tartva állt meg a magyar fővárosban, népes üzletember kíséretében. Itt-tartózkodása 
nemcsak a jelen kínai–magyar kapcsolatai számára bír pozitív üzenettel, de a jövő bi-
laterális viszonya szempontjából is biztató (akárcsak Xi Jinping alelnök 2009-es buda-
pesti látogatása, aki az elnöki és a pártfőtitkári poszt várományosa). Ugyanakkor csa-
lódást keltett, hogy az ekkor megkötött újabb hét megállapodás lényegében alig hozott 
újdonságot. Az egymilliárd eurós hitelkeret megerősítésre került, emellett az annak 
lehívására vonatkozó szabályozási környezet kapcsán is született egy megállapodás. Ez 
utóbbi esetében felmerül, hogy a Wen Jiabao látogatása óta eltelt tíz hónapnál rövidebb 
idő alatt is megszülethetett volna, bár az, hogy a magyar–kínai kapcsolatokért felelős 
kormánybiztosságot 2012. januárban a Nemzetgazdasági Minisztérium vette át, nyil-
ván nem segítette az ehhez hasonló igazgatási feladatok előrehaladását. A Huawei Ma-
gyarországon létrehozandó logisztikai központja is már korábban eldöntött tény volt,18 
s negatív médiavisszhangot kapott, hogy újfent „csak” keretmegállapodások, illetve 
egyetértési megállapodások születtek. Ennek kapcsán újra érdemesnek tűnik hangsú-
lyozni, hogy a folyamatok és tárgyalások most zajlanak, kevesebb mint egy év alatt nem 
várható látványos eredmény.

Gazdaság

Bár a fenti sorokból is kiderül, hogy a magyar–kínai kapcsolatok terén a politikai és 
a gazdasági szférák aligha elválaszthatók, dominanciája miatt mégis érdemes külön 
kitérni az utóbbi terület néhány aspektusára.

Wen Jiabao 2011. júniusi látogatása során elhangzott, hogy a magyar és a kínai mi-
niszterelnök egyöntetű szándéka a kétoldalú kereskedelmi forgalom húszmilliárd 
dollárra emelése. Ez igen ambiciózus célnak tűnik, hiszen 2010-ben az UNCTAD Stat 
adatai alapján e volumen 8,4 milliárd dollár volt, azaz öt év alatt több mint kétsze-
resére kellene növelni a forgalmat, ami évi 20% körüli átlagos növekedést feltételez. 
Szintén az UNCTAD Stat adatai alapján számolva, a megelőző ötéves időszakban átla-
gosan évi 16%-kal növekedett a kétoldalú kereskedelem (az importnövekedés 13, míg 
az export növekedése 40%-os volt), azaz a miniszterelnöki cél elérése érdekében tovább 
kéne fokozni az együttműködést. Természetesen az is kívánatos lenne, hogy mindez 
ne a Kínával szemben amúgy is igen tetemes külkereskedelmi passzívum növekedése 
útján menjen végbe. A KSH adatai szerint19 2011-ben 1225 milliárd forintnyi kínai im-
port mellett alig 338 milliárd forint értékben exportált árut Magyarország Kínába, azaz 
körülbelül 887 milliárd forint a hiány. Egy kormányzati forrás által egy konferencián 
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bizalmasan elmondottak szerint a magyar kivitelben alig 10% a teljesen magyar tulaj-
donban lévő cégek által előállított termék, míg a fennmaradó részt multinacionális vál-
lalatok exportálják Kínába. (Sajnos a KSH ilyen irányú statisztikái nem hozzáférhetőek, 
így ez az információ sem nem ellenőrizhető, sem nem lehivatkozható de az arányokat 
érzékelteti.) Ez természetesen önmagában még nem baj, viszont erősíti az igényt a hazai 
vállalatok – főleg a kis- és középvállalkozások – kormányzati szintű támogatása iránt, 
hiszen a nagy tőkeerejű nemzetközi cégekhez képest ezek piacra jutási lehetőségei kor-
látozottak. Mindenesetre – ahogy az az alábbi grafikonon is látható – a kétoldalú keres-
kedelem volumene látványosan növekedett az elmúlt évtizedben, és még a gazdasági 
világválság is csak múló hatással volt e trendre.

Forrás: saját számítások az UNCTAD Stat adatai alapján20

A következő oldalon látható táblázatból leolvasható, hogy az elmúlt évtized során a 
Kínából érkező áruk aránya jelentős növekedésen ment keresztül, mígnem 2010-re Pe-
king hazánk Németország és Oroszország után a harmadik legfontosabb importforrá-
sává növekedett, bár összességében csupán a tizenkettedik legjelentősebb kereskedelmi 
partnerünk.21 (Ugyanakkor, ha eltekintünk a magyar–orosz kereskedelmen belül az 
energiahordozók importja által generált forgalomtól, akkor Kína messze a legfontosabb 
Európai Unión kívüli partnerünk.)



18 Külügyi Szemle

Matura Tamás

A Kínába irányuló magyar export és import aránya a teljes kivitelen,
illetve behozatalon belül (%)22

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

EX 0,23 0,38 0,47 0,56 0,80 0,64 1,03 1,21 1,20 1,69 2,03

IM 2,86 3,51 4,70 5,86 4,59 4,61 4,64 5,36 5,62 6,66 7,27

Forrás: Saját számítások az UNCTAD Stat adatai alapján

A kínai miniszterelnök-helyettes látogatása kapcsán ismét felmerült az államköt-
vény-vásárlások témája. Valóban igaz, hogy Wen Jiabao 2011-ben ígéretet tett arra, hogy 
a KNK bizonyos mennyiségű magyar államkötvény vásárlásával segíti majd hazánk 
gazdaságát. E kijelentés felfokozott várakozásokat generált itthon, de a közvélekedés 
szerint e segítség (vagyis valójában kínai szempontból jól megtérülő befektetési lehe-
tőség) végül nem érkezett meg. Ennek kapcsán egyfelől látni kell, hogy a mai globális 
pénzügyi rendszerben alig követhetőek az ilyen jellegű pénzügyi tranzakciók, egyálta-
lán nem biztos, hogy a kínai vásárlások közvetlenül a KNK-ból indulnának ki, sokkal 
valószínűbb, hogy Londonon vagy Szingapúron keresztül vásárolna Kína. A pénzügyi 
mechanizmusok természetéből adódik az is, hogy e konkrét vásárlásokat nem jelentik 
be előre a pontos összeg megjelölésével. Azaz valójában nem tudható biztosan, hogy 
Kína vásárolt-e jelentős mennyiségben magyar államkötvényeket. (Pontosabban: az Ál-
lamadósság Kezelő Központ valószínűsíthetően rendelkezik a vonatkozó, ám bizalmas 
jellegű adatokkal.) Másfelől az a tény, hogy a magyar kormány 2011 végén az IMF-hez 
fordult segítségért, azt sugallja, hogy az esetleges kínai vásárlás sem volt elegendő.

Az egyik legfontosabb téma a kínai cégek magyarországi befektetéseinek az összege 
és az így létrehozott munkahelyek száma. Sajnos, pont e téren nehéz ellenőrizhető for-
rást találni. A budapesti kínai nagykövetség adatai szerint eddig körülbelül 2,5 milliárd 
dollár értékben érkezett kínai tőkebefektetés Magyarországra, és a kínai tőkével műkö-
dő hazai társaságok mintegy 3700 főt alkalmaznak, miközben a magyar cégek Kínában 
alig 350 millió dollár értékben ruháztak be.23 Az eddigi leglátványosabb, 1,2 milliárd 
eurós értékével messze kimagasló kínai befektetés Magyarországon a BorsodChemnek 
a Wanhua vegyipari csoport általi megvásárlása volt. E tranzakcióval a világ harmadik 
legnagyobb izocianát-gyártója jött létre.24

Az elmúlt időszakban a megvalósulás végső fázisába került konkrét együttműködé-
si projektek közül kutatói szempontból mindenképpen kiemelendő a Wen Jiabao által 
felajánlott ösztöndíjak ügye. E program keretében száz magyar középiskolás és továb-
bi ötven fiatal, különböző területeken dolgozó szakértő utazhat Kínába 2012 nyarán. 
A kint tartózkodás költségeit a kínai fél állja, míg az ötvenfős szakértői csoport szá-
mára az utazási költségek finanszírozását a Nemzetgazdasági Minisztérium vállalta. 
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Az ilyen jellegű, a társadalom tagjai közötti kapcsolatokat és együttműködést (people-
to-people) elősegítő kezdeményezések jelentősége túlmutat a jelenen, és pótolhatatlan 
kapcsolati tőkét, kölcsönös megértést hozhat létre a részt vevő magyar és kínai fiata-
lok között. Tovább kellene erősíteni az efféle programokat, hiszen évtizedekre megala-
pozhatják a magyar–kínai kapcsolatokat. A kínai kormányfő nagyvonalú felajánlására 
válaszul – a reciprocitás elve alapján is – nem csupán illő, hanem hasznos is lenne egy 
hasonló lehetőség kidolgozása kínai diákok magyarországi tanulmányútja érdekében. 
A Magyar Külügyi Intézet már konkrét javaslattal is előállt ezen a téren. A hazánkkal 
és Közép-Európával foglalkozó fiatal külügyi és külgazdasági szakemberek és PhD-
hallgatók számára meghirdetett nyári egyetemünket sajnos egyelőre, a megfelelő fi-
nanszírozási háttér hiányában, el kell halasztani. Egyértelmű, hogy a hosszú távon is 
sikeres magyar–kínai kapcsolatok érdekében szükség van egy, a hasonló jellegű, alulról 
jövő kezdeményezéseket pályázatok útján támogatni képes állami alapra.

A magyar–kínai együttműködés mindennapi gyakorlata szempontjából változást 
hozott, hogy 2012. január 1-től a Nemzetgazdasági Minisztérium vette át a kétoldalú 
kapcsolatok felügyeletét, a magyar–kínai kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladat-
körét pedig Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter. Kutatói szempontból igen je-
lentős pozitív fejleményként értékelhető, hogy az NGM vezetése – a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium korábbi gyakorlatától eltérően – támaszkodni kíván a hazai Kína-
kutatók és a Kínával foglalkozó gyakorlati szakemberek körében felhalmozódott tu-
dásra, tapasztalatokra. Ennek manifesztációja a 2012 áprilisának végén megalakult Kí-
nai–Magyar Együttműködési Tanácsadó Testület (KIMATT), amely – Matolcsy György 
elnöklése mellett – a két ország együttműködését hivatott erősíteni.25 Legalább ekkora 
jelentőségű, hogy az NGM nem csupán szimbolikus lépéseket tett, hanem tizenhat új 
kollégával bővítette is a minisztérium apparátusát, akik kizárólag Kínával foglalkoz-
nak. E téren további fejlődést jelentene meglátásom szerint, ha egy komoly, tartalmas 
együttműködés alakulna ki a magyar államigazgatás minden egyes, Kína (Kelet-Ázsia) 
kapcsán érintett szerve, minisztériuma között. Az egészséges versengésen túlmenő ri-
valizálás kontraproduktív, sőt Magyarországra nézve negatív hatású lehet.

Bár a bilaterális kapcsolatok terén a gazdaságiak látszanak dominánsnak, nem sza-
bad elfeledkezni a Külügyminisztérium (KüM) kiemelt és megkerülhetetlen szerepé-
ről. A gazdasági együttműködési sikerekhez a diplomácia teremti meg a szükséges 
feltételeket és az együttműködési szándékot. Ennek megfelelően a KüM vezetése is 
nagy hangsúlyt fektet a magyar–kínai kapcsolatokra26 – és általában a kelet- és délke-
let-ázsiai régióra – a globális nyitás politikájának keretében (Az, hogy e globális nyitás 
mennyire valós, finanszírozható és emberi erőforrások tekintetében reális törekvés, 
egy másik tanulmány témája lehetne). A Magyar Külügyi Intézet örömmel fogadta, 
hogy egy több évvel ezelőtt megfogalmazott javaslatát valósította meg a KüM, amikor 
térségünk és Kína kapcsolatainak, a szakértői körök párbeszédének megteremtése 
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érdekében megszervezte a Kína–Közép- és Kelet-Európa Szimpóziumot. Támogatan-
dó lépés ez, hiszen a kínai befektetésekért a közép-európai régióban (is) tapasztalható 
versengés valójában akadályt jelent a térség országai számára az optimális gazdasági 
és kereskedelmi kapcsolatok kialakítása terén. Az érintett államok együttműködése, 
esetleg valamiféle közös Kína-politika létrehozása, közös befektetési projektek kidol-
gozása jobb tárgyalási pozíciót biztosítana számukra. Magyarország helyzetét pedig 
értelemszerűen különösen javítaná, illetve javította volna, ha idejekorán proaktív, kez-
deményező szerepben lép fel, ezáltal is hangsúlyozva, sőt a tettek mezején is bizonyítva 
a régió és Kína közötti híd szerepét. Ma már mindenki számára világos, hogy Lengyel-
ország, Szlovákia, Románia és lényegében az összes térségbeli ország javítani szeretné 
a Pekinghez fűződő kapcsolatait,27 amit megkönnyít az EU gazdasági válsága miatt a 
közép-európai térségben kialakult finanszírozási vákuum is.

Jövőkép és konklúzió

A magyar–kínai kapcsolatok terén elsősorban a csodavárással kellene leszámolni, má-
sodszor pedig a türelmetlenséggel. Bár Kína komoly gazdasági lehetőségeket nyújthat 
Magyarország számára, figyelembe véve hazánk mély és alapvető EU-hoz fűződő gaz-
dasági integráltságát, a kínai forrásbevonás csupán kiegészítő jellegű lehet. Igaz, válsá-
gos időkben a kiegészítő jellegű segítség vízválasztónak is bizonyulhat.

Az egymilliárd eurós kínai hitelkeret kapcsán a magyar miniszterelnök szerint „nem 
a pénzszűke határozza meg az életünket, hanem a saját életképes ötleteink korlátozott 
száma.”28 azaz a kétoldalú kapcsolatok szűk keresztmetszete a magyar oldalon találha-
tó. Komoly feladat lesz megfelelő, a kínai fél által is finanszírozhatónak gondolt projek-
teket találni. Ami egyértelműnek tűnik, hogy a magyar nemzeti légitársaság leállása 
miatt megszüntetett közvetlen járatot vissza kell állítani. Ebben lényegében az összes 
hazai érdekelt egyetért, mind a kormányzat, mind pedig az üzleti szféra részéről. Csak 
ez után érdemes például a turizmus fellendítésében rejlő potenciálon gondolkodni. Egy 
másik feloldandó akadályt jelent a magyar vízumok kiadásának rendszere, ami egyes 
vélemények szerint megnehezíti mind az üzleti, mind pedig a turisztikai kapcsolatok 
fejlesztését (természetesen ugyanakkor arra is gondolni kell, hogy a schengeni vízum-
szabályok nem hagynak komoly mozgásteret).

Folytatni kellene a már megkezdett közép-európai szintű együttműködést a Kínával 
fenntartott kapcsolatok terén, hiszen ez a régió államainak politikai súlyát és tárgya-
lási pozícióját is kedvezően befolyásolhatja, illetve lehetőséget teremthet határokon 
átívelő, területileg integrált, kínai szemmel is vonzó méretű projektek kidolgozására. 
Érdemes lenne megvizsgálni egy inverz Kína-politika megalkotásának lehetőségeit 
is. Ez természetszerűleg nem elsősorban a magyar–kínai kapcsolatok tárgyköréhez 
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tartozna, hanem a közeljövő hazai befektetés-ösztönzési programjainak fontos kiegé-
szítő eleme lehet. E stratégia segítségével a kínai üzleti és gazdasági környezet egyes 
szegmenseinek relatív versenyképesség-csökkenését a magyar befektetésösztönzés so-
rán tudatosan fel lehetne használni a harmadik országból származó potenciális befek-
tetők hazánkba csábítása érdekében. Azaz a kínai helyzet ismerete, a hazai döntésho-
zók felkészültsége nemcsak közvetlenül a magyar–kínai bilaterális gazdasági és üzleti 
kapcsolatokat erősíthetné, hanem harmadik féllel szemben is elősegíthetné a magyar 
tárgyalási pozíciót, növelhetné Magyarország vonzerejét.29

Tovább kell erősíteni a Kínával foglalkozó hazai szakértők, üzletemberek és kuta-
tók, illetve a kormányzat közötti együttműködést, kommunikációt. E téren már pozi-
tív változások indultak meg, amelyeket érdemes folytatni. Hasonlóképpen fontos a két 
ország egyénei közötti kapcsolatteremtés elősegítése, az alulról jövő kezdeményezések 
támogatása. Jelenleg alig találni forrást még a legkisebb méretű projektekre is, parla-
gon hevernek a hazai Kína-kutatás eredményei és kezdeményezései, a magánszféra 
igen ritkán érdekelt az ilyesféle programok támogatásában, és végeredményben ez ti-
pikusan állami feladat. Egy mégoly szerény méretű pályázati alap is sokat segíthetne 
a helyzeten.
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Résumé

The Recent Development of Sino-Hungarian Relations

Sino-Hungarian relations have gained new momentum and several high level bilateral 
meetings have been organised since the parliamentary elections in Hungary in 2010. 
Economic and trade relations play the most important role, though the progression of 
political interactions are impressive as well. The aim of this study to give an overview of 
the recent development and the perspectives of Sino-Hungarian economic and political 
relations, and to provide some policy recommendations in order to deepen the mutual 
friendship and cooperation between the two nations.


