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Gyors útmutató elektronikus jelentési rendszer használatához 
munkavállalói kiküldetés esetén (EMAEV)  

1. Internetes elérés
https://secure.soka-bau.de/onlinedienste_inter/

vagy a SOKA-BAU-online LOGIN FÜR INTERNATIONALE ARBEITGEBER alatt 

2. Bejelentkezés
Kérjük jelentkezzen be a Felhasználói ID ill. Felhasználói jelszó megadásával:

3. Jelszó megváltoztatása
Első bejelentkezés után a jelszót meg kell változtatni:

A bejelentkezéshez szükséges alábbi 
Hozzáférési adatokat postai úton már 

megküldtük Önnek: 

- Felhasználói ID (07700xxxxx) és
Felhasználói jelszó 

- Tranzakciósjelszó a havi jelentés
közvetítéséhez 

Elfelejtette jelszavát? Vagy tévedésből kizárta 
magát a felületről? Ez esetben forduljon 

bizalommal ügyintézőjéhez vagy írjon emailt 
az aev@soka-bau.de címre.  

Szívesen aktiváljuk a hozzáférést ill. küldünk 
egy új jelszót! 

https://secure.soka-bau.de/onlinedienste_inter/
mailto:aev@soka-bau.de
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4. Havi Jelentés – mező előhívása  
A „Havi Jelentés“ fül alatt megnyithatók a hónapok. 

Válassza ki a kívánt hónapot majd kattintson a  gombra.  

Ha javítást óhajt benyújtani, válassza a  gombot. 
 
Figyelem: a javítás opcióját csak a előzetesen benyújtott havi jelentés esetén lehet 
kiválasztani.  

 

 
 
 

Az áttekintőben megtalálható a vámhivatalhoz (18.§ jelentés munkavállalói kiküldetés 
esetén) már bejelentett munkavállalók listája:  
Kattintson a „Tovább“ gombra. 

 

 

 

  

A használati 
útmutatóban részletes 

leírás található. 
 

Hiányzik egy munkavállaló az áttekintőből? 
Ebben az esetben Ön is felvezetheti őt a 

rendszerbe (ld.törzsadatok 7. pontja). 
 

Egy munkavállaló kétszer is szerepel az  
áttekintőben? Kérjük keresse ügyintézőjét, 

mielőtt továbblépne. 
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5. Havi Jelentés – bejegyzése 

A munkavállalók kiválasztásával kitölthetők a havi jelentés adatai. A kötelező mezők 
pirossal vannak megjelölve. A munkamenetet meg lehet szakítani és a későbbiek 
során folytatni. Ebben az esetben elmenti az Ön bejegyzéseit a felület, az adatok 
nem vesznek el.  

 

 
 

Az Ön munkavállalói megszakítják időnként a kiküldetést? Ebben az esetben a (10) 
pont felett az első kiküldetési időszak kerül bejegyzésre, majd az alatta következő 
sorokban lehet feltüntetni a további kiküldetési időszakokat. 
 
Meghiúsult a munkavállaló kiküldetése vagy talán nem ipari munkavállalóról van szó? 
Ebben az esetben a "Jelentés törlése" mezőt be kell jelölni, majd ki kell  választani az 
"Indoklási lehetőségek" -ben felkínált megfelelő opciót ill.szabad beírásokat is lehet 
eszközölni az  "Egyéb indoklás" alatt. 
 
A munkavállaló adatainak  kitöltése után kattintson a "Bejegyzések ellenőrzése" 
gombra. Amennyiben az Ön által kitöltött bejegyzések hiányosak, a rendszertől 
visszajelzés érkezik.  

 

  



 

  

 Seite 4 von 6 

 

6. Jelentés javítása 
Javítani szeretné a havi jelentést? Kattintson a „Jelentés javítása“ gombra majd 

válassza ki a megfelelő munkavállalót az ikonnal. Jelölje be a „Javítás“ mezőt. 
Így meg lehet változtatni az adatokat. 

 

 

 
Figyelem: a már egyszer bejelentett bruttóbéreket a renszerből nem lehet törölni. 
Forduljon ebben az esetben ügyintézőjéhez. 

  
Bruttóbér javítása esetén nemcsak az előző jelentés bruttóbére és a javított bruttóbér 
különbözetét, hanem a teljes megemelt bruttóbért kell megadni. 

   

Javítás esetén feltétlen 
figyelembe kell venni a kollektív 
szerződésben megfogalmazott 

erre vonatkozó határidőket. 
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7. Törzsadatok – új munkavállalók jelentése 
Amennyiben egy munkavállaló hiányzik a listából, kattintson az "Új munkavállaló 
jelentése" gombra majd a nyilvántartási szám megadásával rendelje őt is a 
rendszerhez. 
 
A "Munkavállaló törzsadatainak megváltoztatása" gombra kattintva meg lehet 
változtatni ill. ki lehet egészíteni a már benyújtott munkavállalói adatokat. 
 
Figyelem: Az online eljárás keretében csak azon munkaválalók törzsadatait lehet 
kitölteni, akik számára havi jelentéseket nyújtanak be. Amnnyiben további 
törzsadatokat szeretne benyújtani, kérjük használja a "Munkavállalói törzsadatok" 
formanyomtatványt, mely a https://www.soka-bau.de/europa/de/hilfe-
service/formulare-downloads/ alatt található. 
  

 
 

Kérjük a pirossal megjelölt kötelező mezőket kitölteni. 
 
Kérjük csak latin betűket használni. Idegen betűkaraktereket rendszerünk nem ismer 
fel. 
 
Amennyiben minden adat kitöltése sikeresen megtörtént, kattintson a " Tovább a 
tranzakciosjelszó megadása" gombra. A képernyő alsó részén megnyílik a megfelelő 
mező, ahová be kell írni a kért jelszót. Ezután kattintson a "Törzsadatok közvetítése" 
gombra. 

 
Ha ez megtörtént, automatikusan a "Havi Jelentés" mező nyílik meg, ahová a további 
munkavállalók adatai kerülhetnek bejegyzésre. 

 

Tipp: a munkavállalói 
nyilvántartási szám megadásával 
néhány adat már szerepelhet a 
rendszerben. 

https://www.soka-bau.de/europa/de/hilfe-service/formulare-downloads/
https://www.soka-bau.de/europa/de/hilfe-service/formulare-downloads/
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8. Havi Jelentés – adatközvetítés 
Amikor a havi jelentés minden adata bejegyzésre került, kattintson a "Tovább az 
adatközvetítéshez" gombra.  Ha a kitöltések hibátlanok, meg lehet adni a 
tranzakciósjelszót- ellenkező esetben a mező szürke háttérrel szerepel. Ha minden 
rendben van, kattintson az "Adatközvetítés" gombra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9. Néhány fontos tudnivaló 
A "Postafiók" fül alatt megtalálhatók az utolsó 90 nap leforgása alatt benyújtott havi 
jelentések és munkavállalói törzsadatok. Ezek PDF formátumban letölthetőek ill. 
kinyomtathatóak. 
 
Szíves figyelmébe ajánljuk, hogy intézményünk nem állít ki számlát. A kitöltött havi 
jelentés tartalmazza a fizetendő járulékot. 
 
A változtatások éjszaka kerülnek rendszerünk által beolvasásra. Ezek a következő 
munkanapon (hétfőtől péntekig) jelennek meg a felületen. 
 
Kérdések esetén kérjük forduljon bizalommal ügyintézőjéhez! 
 

 


