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Szerkesztőségünk igyekszik széles körű tájékoztatást nyújtani a trendekről, a 
külföldi szakirodalom alapján. Havonta jelenik meg folyóiratunk a nemzetközi 
munkaügyi szakirodalom legértékesebb cikkeiből válogatva, a kérdésekkel 
közvetlenül foglalkozó szakemberek számára (1995 decemberéig Munkaügy 
címmel jelent meg). A szerkesztés során különös figyelmet fordítunk az átala-
kuló közép-kelet-európai térség, ezen belül Magyarország szempontjából fon-
tos, érdekes írásoknak, elemzéseknek. Hangsúlyt helyezünk az európai jelen-
ségekre, az EU-tagállamok aktuális problémafelvetéseire. 
Jelen összeállítás a feketemunkával kapcsolatos, eddig megjelent cikkeinket 
idézi fel. 

Feketemunka 

A német adó- és társadalombiztosítási rendszer 
hatása a foglalkoztatottság alakulására 

A német társadalombiztosítási rendszer reformjára készült 
szakértői elemzések abból indultak ki, hogy a rendszeres fog-
lalkoztatásra is hatással van az elvonások és járandóságok 
összefüggő rendszere. 

 
Tárgyszavak: adózás; társadalombiztosítás; feketegazdaság;  

minimálbér; szakszervezet;segély. 



A nemzeti számlákban kimutatott adózás 
A német nemzeti jövedelemnek évtizedek óta csak felét adják a jö-

vedelem- és nyereségadóval is terhelt összegek. A nemzeti számlákon 
kimutatott nemzeti jövedelem egynegyede törvényesen adómentes és a 
fennmaradó 25% elkerüli az adózást (a szürke és a fekete gazdaság-
ban). Számítások szerint a legális és illegális hátterű jövedelemkiesések 
évente elérték a 100–150 milliárd DEM-et. Az adót megkerülő jövedel-
mek nagyobb része távol áll a személyi fogyasztástól, ugyanakkor a 
munkavállalók jövedelmeit szinte teljes mértékben terheli a bérek adója 
és egyéb elvonása. A bérek, a tömeges lakossági fogyasztás révén, 
döntő mértékben befolyásolják az ország foglalkoztatási helyzetét is. 
(Munkaügy, 1995. 06. sz. p. 40–48.) 

 
 

A feketemunka jogi vonatkozásai 
Németországban 

Németországban heves támadás indult a feketemunka ellen, 
amiről a munkahivatalok és a vámhatóságok szövetségi szintű 
összehangolt akciói és a tartományi kormányok eljárásai tanús-
kodnak. Az alábbi cikk a feketemunkára vonatkozó német tör-
vény módosított előírásaival, a hatóságok együttműködésére 
vonatkozó szabályozásokkal, az illegális foglalkoztatás feltárá-
sa esetén az adók és a társadalombiztosítási hozzájárulások 
elszámoltatásával és a feketemunkát végző munkaviszonyával 
kapcsolatban adódó jogi követelményekkel foglalkozik. 
 
Tárgyszavak: feketemunka; adó; társadalombiztosítás;  

munkaviszony; vállalkozó; Németország. 

A feketemunka értelmezése jogi szempontból 

A feketemunka fogalmát sem a jogalkotás, sem az általános szó-
használat nem határozza meg pontosan. Maga a feketemunkára vonat-
kozó német törvény (az 1982. január 29-i „Törvény a feketemunka le-
küzdésére” legutoljára 1994. július 26-án módosítva, a továbbiakban 
SchwArbG-ként rövidítve) sem tartalmaz semmiféle jogi meghatározást, 
hanem csak egyes – mindenesetre nagyon jelentős – pénzbírságot kilá-
tásba helyező előírásokat, a közérdek védelme érdekében. 

 



Ha a feketemunka jelenségét jogi szempontból valamennyire ponto-
san körül akarják írni, akkor úgy lehet fogalmazni, hogy itt a fizetett szol-
gáltatások és termelés piacán való olyan részvételről van szó, amikor 
nem történik meg a jog által előírt összes pénzbeli és egyéb kötelezett-
ség kielégítése. 

Tágabb értelemben a feketemunka fogalmával kapcsolatos azoknak 
a szabályozásoknak a sokasága, amelyek a feketemunkával szűkebb 
értelemben, valamint az illegális foglalkoztatás más formáival foglalkoz-
nak, nevezetesen a munkavállalók illegális átengedésével, a külföldiek 
illegális foglalkoztatásával, a látszatönállósággal, a társadalombiztosítási 
szolgáltatásokkal való visszaéléssel, valamint az adók és társadalombiz-
tosítási hozzájárulások befizetésének elmulasztásával. Ezek a formák 
egymással részben összemosódnak. Az általános szóhasználatban a 
feketemunka fogalma többnyire teljesen egyértelmű, azon valamely 
munkavállalónak valamely munkaadó általi olyan foglalkoztatását értik, 
amikoris a kötelező béradót és a kötelező társadalombiztosítási hozzájá-
rulásokat a felek kétoldali egyetértésével nem fizetik be. 
(Munkaügy, 1995. 10. sz. p. 3-10.) 

 

Harc a feketemunka ellen az építőiparban 
A német kormány olyan törvényi szabályozás kidolgozásával 
foglalkozik, amely növelné, a különösen az építőiparban elter-
jedt, illegális munkavégzést sújtó szankciókat. 

 
Tárgyszavak: feketemunka; építőipar; ellenőrzés;  

törvényi szabályozás. 
 
 

A szervezett feketemunka csökkentését célzó törvénytervezetet 
2004. február közepén vitatta meg a kabinet. A kormány ebben az évben 
7000-re kívánja növelni azoknak az ellenőröknek a számát (ez mintegy 
4500 új ellenőr alkalmazását jelenti), akiknek a feladata a – különösen az 
építőiparban gondokat okozó – szervezett illegális munkavégzés feltá- 
rása. 

A gazdaság egyéb szürke területeire, például a háztartási alkalma-
zottak foglalkoztatásának ellenőrzésére ez az intézkedés nem terjed ki. 
Ez a hír sokakat megnyugtatott, akik attól tartottak, hogy az ellenőrök a 
magánháztartásokban dolgozó takarítókat is ellenőrizni fogják. A kor-
mány azt is megvizsgálja, hogyan lehetne úgy módosítani a közbeszer-



zési törvényt, hogy az állami szervezetek ellenőrizhessék, hogy a pályá-
zók az ajánlatukban szereplő árért el tudják-e végeztetni a munkát legá-
lis munkavállalókkal. 
(Humánerőforrás-menedzsment, 2004. 11. sz. p. 16.) 

Veszélyben az EU foglalkoztatási  
célkitűzések megvalósítása 

Az Európai Unió foglalkoztatási stratégiáját 1997-ben a munkanélkü-
liség csökkentése és a foglalkoztatás javítása érdekében dolgozták 
ki. Az Európai Tanács 2000 márciusában Lisszabonban tartott ülé-
sén már konkrét – 2005-re, illetve 2010-re elérendő – foglalkoztatási 
célszámokat is kitűzött. Az EU ambiciózus gazdasági és foglalkozta-
tási céljainak megvalósításához a közösség egészében gyors fejlő-
désre lenne szükség. A termelékenység növekedésének globális 
lassulása következtében azonban a munkahelyteremtés terén Euró-
pa némileg elmarad a kitűzött céloktól. Az Európai Bizottság 2004-
ben nyilvánosságra hozott közös foglalkoztatási jelentése megvizs-
gálta, hogy mennyire sikerült az egyes országoknak a közös straté-
giát a gyakorlatba átültetniük. Az alábbiakban a jelentés megállapí-
tásait ismertetjük. 
 
Tárgyszavak: foglalkoztatás; munkanélküliség; munkahelyteremtés; 

feketemunka; humántőke; régiófejlesztés; munkaerő-
vándorlás; nyugdíjkorhatár; diszkrimináció; EU. 

A feketemunka felszámolása  

A feketefoglalkoztatás számos tagországban jelent gondot, mivel a 
vállalkozások között tisztességtelen versenyt teremt és akadályozza az 
érintett dolgozók tartós munkaerő-piaci integrációját. A kialakult helyzet 
enyhítésére tett erőfeszítések között szerepel egyebek között az ügyinté-
zés egyszerűsítése, a társadalombiztosítási befizetések nyilvántartásának 
fejlesztése, valamint az érintett hatóságok tevékenységének jobb össze-
hangolása. A probléma természetének alaposabb vizsgálatára és nagy-
ságának feltérképezésére azonban még sok tagországban nem került sor. 
 
(Humánerőforrás-menedzsment, 2005. 02. sz. p. 3–12.) 

 



Munkakörülmények a görög  
vendéglátóiparban 

A vendéglátóipar a görög gazdaság egyik legfontosabb ágazata. A 
szállodákban, éttermekben és kávézókban általánosságban jellem-
ző a nagy arányú, nem hivatalos foglalkoztatás. Ez a jelenség a 
munkavállalókat két táborra osztja: az egyikbe azok tartoznak, akik-
nek foglalkoztatási feltételeit és munkakörülményeit az ágazati kol-
lektív szerződés szabályozza, a másikba pedig azok, akikre ilyen 
szabályozás nem vonatkozik. A munkaadók és a szakszervezetek 
között jelenleg legélesebb vita a rugalmas munkaidő kérdése körül 
zajlik, mivel a felek véleménye élesen eltér egymástól. Az alábbiak-
ban a fő társadalmi partnerek képviselőivel készült interjúk alapján, 
a görög vendéglátóipar helyzetéről készült áttekintést ismertetjük.  
 
Tárgyszavak: vendéglátóipar; turizmus; kollektív szerződés;  

feketemunka; szakszervezet; rugalmas munkaidő; 
túlóra; munkavédelem; foglalkozás–egészségügy;  
Görögország. 

Kollektív szerződés vagy feketemunka? 

A turizmus, amelynek része a vendéglátás, vitathatatlanul a görög 
gazdaság legfontosabb ágazata, amely a felmérések szerint 1999-ben a 
bruttó nemzeti össztermék 10–20%-át tette ki (ez megfelel a gyártóága-
zatok részesedésének), és 600 000 munkavállalónak (az összes foglal-
koztatás 16%-a) adott munkát. A hivatalos állami statisztikák az ágazat-
ban foglalkoztatottak számát azonban mindössze 253 000-re teszik, és 
ez a különbség azt mutatja, hogy igen jelentős lehet a vendéglátóiparban 
nem hivatalosan foglalkoztatott munkavállalók száma.  

A görög kormány becslése szerint a megközelítőleg 65 000 szállo-
da, étterem és egyéb turizmushoz kapcsolódó vállalkozás az ország tel-
jes munkaidőben dolgozó munkavállalóinak 7%-át foglalkoztatja. Ezek-
nek a munkáltatóknak a túlnyomó többsége (90%-a) legfeljebb 4 főt fog-
lalkoztató mikrovállalkozás, és mindössze 0,3%-uk foglalkoztat 50 főnél 
több munkavállalót – ez utóbbi kategóriába főleg szállodák tartoznak. Az 
ágazatban csupán 79 olyan társaság van, amely 100 főnél több embert 
alkalmaz. 

 
(Humánerőforrás-menedzsment, 2005. 03. sz. p. 13–20.) 



Megújuló gazdaság, megújuló  
munkaerőpiac  
 

Hová tart a telekommunikáció és a számítástechnika (ITC) össze-
épüléséből mind többet profitáló gazdaság?  
Hogyan nyit majd újabb fizetőképes keresletet magának a mai telí-
tett piacaival küszködő fejlett világ?  
Ebben a gazdasági – társadalmi átalakulásban milyen szerepet fog 
játszani az állami foglalkoztatási szolgálat az unió által megcélzott 
tudásintenzív gazdaságban, ha majd egyszer az kialakul?  
Miként fog működni az ÁFSZ egy uniós tagállamban, amikor utolér-
jük az EU volt tizenötök akkori gazdasági teljesítményének átlagát? 
– ezeket a kérdéseket vizsgálja a következő cikk. 
 
Tárgyszavak: munkaerőpiac; termelés; termelékenység;  

foglalkoztatás; feketemunka; EU. 
 
 

A gazdasági fejlettség alapján kialakuló új munkaerőpiacokon szer-
kezetváltozás következtében számos munkavállaló szorul ki a munka-
erőpiacról, vagy – a fejletlenebb államok tekintetében – soha be sem ke-
rül oda. A termelésből kiesett munkavállalók tömege csak részben fog-
lalkoztatáspolitikai kérdés és csak bizonyos tekintetben függ össze egy 
ország, régió, nemzetközi tömörülés versenyképességével. A probléma-
felvetés sokkalta inkább szociálpolitikai, ahogyan az ILO, az EU vagy 
ENSZ felvetései is inkább ebből a szemszögből közelítenek a feladat 
megoldásához.  

A fejlett államokban a formális munkaerőpiacról való kiszorulásuk, a 
kevésbé fejlettek esetében az oda be sem kerülések (pl. afrikai UNEP 
programok) következményeként létrejönnek a szürke, illegális, féllegális 
stb. elnevezésű részgazdaságok, amelyek rendszerelméleti alaptételként 
kipótolják azt a gazdasági- foglalkoztatottsági űrt, amelyet a legális, fe-
hér-munkaerőpiac szabadon hagy. Ebben az összefüggésben – bár pil-
lanatnyi politikai értelemben nem adekvát a kérdés – valójában a fekete-
gazdaság részaránya definíció kérdése. Az ipari fejlődésen átment álla-
mok feketemunka megfogalmazásai tökéletesen helytelen számadatokat 
produkálnak más fejlettségű államokra vonatkoztatva. (Lásd Nagy-
Britannia 2%-os és hazánk 23–28%-os arányainak összevetéséből tulaj-
donképpen mi következik?)  

 



Az állam kényszerítő ereje lehet a megoldás, tehát a szürke-, feke-
tefoglalkoztatást ki kell fehéríteni! Azonban meglehetősen ellentmondá-
sos a kiinduló képlet érvényessége azaz, hogy az állami beavatkozás 
mire is irányuljon?  
 
(Humánerőforrás-menedzsment, 2005. 04. sz. p. 10–19.) 
 
 

Az EU lisszaboni stratégiájának  
felülvizsgálata 

Az EU államfői és miniszterei Brüsszelben 2005. március 22–23-án 
tartott szokásos tavaszi csúcsértekezletükön áttekintették a térség 
gazdasági növekedésének és foglalkoztatottságának kérdéseit. E 
találkozó fő témája a 2000-ben tízéves időtávra az európai gazda-
ság és munkaerőpiac revitalizálása érdekében meghirdetett ún. lisz-
szaboni stratégia eredményeinek a félidőhöz érkezéskor esedékes 
értékelése, illetve felülvizsgálata volt. 
 
Tárgyszavak: EU; munkaerőpiac; foglalkoztatáspolitika;  

munkahelyteremtés; feketegazdaság;  
lisszaboni stratégia; egyenlőség; szociálpolitika;  
oktatás. 

 
 

A be nem jelentett munkavégzés és a feketegazdaság visszaszorí-
tásában korlátozott előrelépés valósult meg. Az EU sok tagországában e 
jelenség olyan ágazatokban jellemző, mint az építőipar, a mezőgazda-
ság, a szállodaipar, az éttermi, a személyre szóló és a háztartással ösz-
szefüggő, illetve a ház körüli szolgáltatások. Bár nehéz akár csak hozzá-
vetőlegesen is megbecsülni elterjedtségének mértékét, az 1990-es évek 
közepe óta a be nem jelentett foglalkoztatás, illetve az illegális munka-
vállalás arányában feltehetőleg csökkent az új tagországokban az EU-
tagságra való felkészülésük velejárójaként – Lengyelország kivételével, 
ahol 1995-től mértéke a munkanélküliség fokozódásának tulajdonítható-
an nőtt. 
 
(Humánerőforrás-menedzsment, 2005. 11. sz. p. 3–13.) 



A feketegazdaság Európában  

Egy közelmúltban megjelent brit kiadvány nemzetközi adatok és in-
formációk, valamint interjúk alapján megpróbálja felvázolni a világ 
minden országában megtalálható feketegazdaság működését és sa-
játosságait, és számba veszi azokat a módszereket, amelyekkel vi-
lágszerte küzdenek a jelenség ellen.  
 
Tárgyszavak: adózás; EU; feketegazdaság; feketemunka;  

gazdaságpolitika; trend. 

A feketegazdaság átka 

Az informális vagy feketegazdaság olyan emberekből és vállalatok-
ból áll, akik vagy amelyek eltitkolják az állam elől adó- és járulékköteles 
jövedelmüket. Ennek a szektornak a nagyságát a dolog természetéből 
adódóan igen nehéz felmérni, a becslések a GDP 1 és 35%-a között vál-
toznak. Bármekkora is azonban a feketegazdaság mérete, az általa oko-
zott károk jelentősek. Az itt működő vállalkozások tisztességtelen ver-
senyelőnyhöz jutnak a „fekete-munkaerő” foglalkoztatása révén, ez a 
munkaerő védtelen a kizsákmányolással szemben, mivel tevékenysége 
elbújik az egészség- és munkavédelmi szabályok, illetve a munkajogi 
előírások elől. Jelentősek az állam feketegazdaság miatti bevételkiesései 
is, és annak veszélye is fennáll, hogy törvényesen működő vállalatoknak 
egy idő után elmegy a kedvük kötelezettségeik teljesítésétől, annyira ele-
gük lesz a tisztességtelen konkurenciából.  
 
(Vállalatirányítás, 2006. 02. sz. p. 23–24.) 
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