
 

Tévhitek a munkanélküli 

segélyről (Alg II) 

Sok munkanélküli segélyben (németül 
ALG II) részesülő ember, nem jön ki a 
járdékból, ìgy arra kènyszerül, hogy mellet-
te munkát (Minijob) vállaljon. A munkanél-
küli segély (Alg II) összege 404 eurót tesz 
ki havonta.  Ezt az összeget elsősorban az 
egyedülállòk ès gyermekét, ill. gyermekeit 
egyedül nevelö szülő kapja. Házas vagy 
élettàrsi kapcsolatban élőknek 364 eurò 
jut. A Társadalombiztosítási Törvénykönyv 
és a végrehajtási szabályok alapján, a fent 
említett összeg egy tisztességes emberi 
életet biztosíthat, amiből élelmet, 
gyógyszert, ruházatot és bútorokat lehet 
vásárolni. Azonkívül az èrintetteknek ki kell 
a pènzből  a villanyszàmlàt és a kisebb 
javításokat fizetni. Kérdéses, hogy marad-e 
mèg pénz az ismerősök vendégül látására, 
valamint a kulturális életben való 
részvételre  stb. 
A tapasztalat azt mutatja, hogy a 
munkanélküli segélyből (Alg II) kijönni, a-
ligha lehetséges. 
A ”Paritás Jóléti Egyesület” szakértői egy 
tanulmányban arra a következtetésre 
jutottak, hogy a járadék összege csak egy  
 
töredéket fedez a szükséges megélhetési 
költségekkel szemben. Ebből következik, 

hogy az érintettek az úgynevezett „Minijob-
ra”, màs szòval 400 eurós munkára vannak 
rászórulva. Egy nagy részét a mellékjö-
vedelemnek azonban beszámolják a 
munkanélküli járadékba.  
Az alábbiakban el szeretnénk magyarázni, 
hogy ez hogyan zajlik a jogszabályi 
redelkezés alapján.  
 
 
 
 
 
 
A jövedelemadò törvénye, § 11, 2 bekezdès, 
alapján, amennyiben a Minijob-ból származó 
jövedelem nem lépi túl a 100 eurót, akkor ez a 
összeg a munkavállaló számára adómentes 
marad. Ebből a pènzből kell a 
munkavállalónak a felmerülő költségeket 
fedeznie, mint  például utazási költségek, 
munkaruha, segédeszköz, magánbiztosítás 
(háztartásibiztosítás, felelősségbiztosítás). 
 
Más esetben, ha pèldául az extra jövedelem 
meghaladja a 100 eurót, akkor csak a havi 
kereset 20% adómentes. Más szóval: Minden 
egyes euròból, ami tùllépi a 100 euròs 
mellèkjövedelmet, 20 centet kap a 
munkavállalò kézhez.  
 

Példa : Egy nő egy kioszkban dolgozik és 
havonta 300 eurót kap a munkáltatójàtòl: 
 

 

Munkanélküli  Önsegítő Szolgálat Oldenburg 

Független tanácsadás Vechta és Oldenburg területén és környékén 

Vechta:  015783420682 

Oldenburg: 017643 30 21                               
www.also-beratung.de                                                              

lk-beratung@also-zentrum.de 

 

Téma:  Munkanélküli segély (Alg II) és mellékjövedelem 400 euròig            
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 300 EUR exta jövedelem 
- 100 EUR alapvető adókedvezmény 
= 200 EUR fennmaradò összeg 
 
-   40 EUR (20% a fennmaradò összegnek,             

mint kiegészítő juttatás) 

= 160 EUR beszámìtás a munkanélküli            
segèlybe, tehát annyival 
kevesebb segélyt folyosítanak 

 
A 300 eurós mellèkjövedelemből, levon a 
munkaügyi központ tehát 160 eurót. 140 euró 
(100 eurò alapvető adókedvezmény plusz 40 
euró mint kiegészítő juttatást), adòmentes. 
Tehát, 140 eurót kap a munkavállalò kézhez. 
 

A következő tàblázatban áttekintést adunk a 
fennmaradt jövedelem összegèről, attòl 
függően, mennyi a megkeresett havi 
mellékjövedelem összege: 

A. A megkeresett mellékjövedelem 
összege  

B. Az adókötelezettség levonása után   
fennmaradó összeg 

 

  

A. B. 

50 EUR 50 EUR 

100 EUR 100 EUR 

120 EUR 104 EUR 

150 EUR 110 EUR 

200 EUR 120 EUR 

250 EUR 130 EUR 

300 EUR 140 EUR 

350 EUR 150 EUR 

400 EUR 160 EUR 

 

Munkanélküli ellátásban (Alg II) részesülőknek 
időben, vagyis a munka megkezdès előtt, 
èrtesítenie kell a Munkaügyi Központot arról, 
hogy a közeli jövőben egy extra jövedelmben, 
egy „Minijob” révén, rèszesülni fog. 
Általában a Hatóság előre megszeretné tudni, 
hogy mennyi extra bevétel várható. Ha 
havonként ingadozó bevételröl van szó, akkor 
érdemes ezt a Munkaügyi Központal 
megbeszélni és az  átlagos összeg arányát  

venni. Más esetben megtörténhet, hogy a 
Munkaügyi Központ a legmagasabb 
mellékjövedelem összegét veszi, ebben az 
esteben kérelmezni kell a visszamenőleges 
tartozás megfizetését.  

 
Tipp: Egy „Minijob” elválalása előtt, 
győződjünk meg arról, hogy számunkra nem-
e hasznosabb egy költségtérítés vagy 
kàrpòtlás a munkáltató részéröl, mint egy 
„Minijob” megállapodása. Ilyen támogatàsi 
formàkban részesülhetnek például az oktatási 
tevékenységben dolgozók, kiképezők egy 
szakiskolában, egy sportcsapat trénere, 
karmester stb. Más szóval, azokról a 
tevékenységekről van szó, amelyek a  2400 
eurós èvi bevètelt, a jövedelemadóról szóló 
törvény 3§, 26 szàma szerint, nem haladják 
meg. Ennek keretèben felemelkedik az 
alapvető adókedvezmény 100 euróról 200 
euróra (§ 11b §, 2 bekezdés, 3 oldal SGBII). 
Ez a 200 euròs kárpótlàs adómenetes marad. 
Ha ezt a határt túllépi, akkor 80%-àt a 
megkeresett összegnek beszámítják a 
munkanálküli segélybe (Alg II).  
Lásd:Tàrsadalombiztosìtàsi törvénykönyv §11, 
3 bekezdés, 2011/04/01- től hatályba lépő 
változat, 11.18 / 18a szakasz, hivatalos 
feljegyzések a Szövetségi Hivatal által 
(módosított július 2013 ). 

 
 

ALSO – tanácsadás 

 Nézzétek meg a sàrga szóròlapokat vagy 
ìrjatok a következő e-mail cìmre: 

lk-beratung@also-zentrum.de 
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