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Szabadságolási eljárás németországi 
építkezési kiküldetésnél 

Ön külföldi székhelyű munkáltató és kiküldetés keretében munkavállalókat foglalkoztat 
németországi építkezésen?

Ebben az esetben az Ön munkavállalói is jogosultak a német minimális munkafeltételekre. Ehhez tartozik a szabadság,  
a szabadságpénz (= szabadságjogosultság) és a minimálbér. Hogy ez munkáltatóként Önre nézve mit jelent,  
azt az alábbiakban foglaltuk össze.



Ki a SOKA-BAU?

A SOKA-BAU három német bértarifaszerződéses partnerszerve-
zet által létrehozott intézmény, mely ezek megbízásából a sza-
badságolási eljárás lebonyolításával foglalkozik. A SOKA-BAU az 
ULAK (Urlaubs-und Lohnaus gleichskasse der Bauwirtschaft) és a 
ZVK (Zusatzversorgung des Bau  ge werbes) közös intézménye. 

Szabadságolási eljárás

A német építőipar számára létezik egy speciális szabadságo-
lási eljárás, amelyen minden munkáltatónak részt kell vennie. 
Ez a szabadságolási eljárás Németország egész területén érvé-
nyes. Az eljáráson tehát Önnek is részt kell vennie, amennyi-

ben kiküldetés keretében németországi építkezéseken mun-
kavállalókat foglalkoztat. A szabadságolási eljárás azt jelenti, 
hogy minden építőipari munkáltató befizet hozzánk havonta 
egy meghatározott összegű járulékot a munkavállalói után, 
ezáltal finanszírozva a munkavállalók szabadságjogosultsá-
gát. Így annak a  munkáltatónak, aki a szabadságot végezetül 
kiadja, nem keletkezik pénzügyi hátránya. 
Ezen kívül németországi építkezéseken a német minimálbér 
érvényesül. Ebből következően munkavállalóinak a németor-
szági kiküldetés során semmi esetre sem fizethet ennél ke-
vesebbet. Tájékoztatást az aktuálisan érvényes minimálbérre 
vonatkozóan honlapunkon, a www.soka-bau.de/europa alatt 
talál.

A szabadságolási eljáráson való részvétel menete a következő:

1. Bejelentkezés
Ön, mint munkáltató még a munkavégzés megkezdése előtt 
bejelentkezik írásban intézményünkhöz. Fontos: Úgyszintén 
be kell jelentkeznie a német fővámhatóságokhoz. (ld. munka-
vállalói kiküldetési törvény, un.18.§ - jelentés) 

2. Munkáltatói nyilvántartási szám és dokumentumok
Mi megküldjük a szükséges dokumentumokat magyar nyel-
ven és ismertetjük Önnel a munkáltatói nyilvántartási számát. 
Erre a számra mindig szüksége lesz, amikor kapcsolatba lép 
velünk. A dokumentumok tartalmazzák az Ön munkavállalói-
nak szánt tájékoztató írásainkat is, melyeket kérünk feltétlen 
kézbesíteni nekik.

3. Adatregisztráció
Ön benyújtja hozzánk a kitöltött törzsadatlap - nyomtatvá-
nyokat  a saját munkáltatói, valamint minden munkavállalója 
adataival. Amennyiben ezek a későbbiek során változnának   
(p. lakcímváltozás), kérjük tájékoztasson erről azonnal ben-
nünket.

4. Havi jelentés és járulékfizetés
Ön havonta megküldi hozzánk elektronikus eljárás útján a   
havi jelentést. Ez tartalmazza a munkavállalók bruttóbérét, 
szabadságra vonatkozó adatait és a teljesített órák számát.   
A havi jelentés benyújtási határideje a tárgyhót követő hó   
15. napja. A fizetendő járulék a tárgyhót követő hó 28. napja. 
P É L D A: a januári havi jelentést február 15-ig kell benyújtani, a járulékfizetés 
határideje pedig február 28.



5. Szabadságpénz
Intézményünk könyveli az Ön jelentését és járulékát, majd 
kiszámolja a munkavállalók szabadságjogosultságát. Amennyi-
ben Ön a kiküldetés ideje alatt munkavállalóinak szabadságot 
ad ki és szabadságpénzt fizet, úgy ezt szintén a nekünk leadott 
havi jelentésben kell feltüntetni.

6. Visszatérítések
Megtérítjük az Ön által már kifizetett szabadságpénzt abban 
az esetben, ha járulékszámlája nincs hátralékban és minden 
egyéb előfeltétel adott. Önt, mint munkáltatót, valamint mun-
kavállalóit is írásban tájékoztatjuk az aktuális jogosultságról.

7. Munkáltatóváltás
Az Ön munkavállalója korábbi munkáltatójánál már szerzett 
szabadságjogosultságot? Ezt Ön kiadhatja neki a kiküldetés 
ideje alatt. Mi megtérítjük Önnek a szabadságpénzt.

A kiküldetés ideje alatt a munkavállalók az 
 alábbi jogosultsággal rendelkeznek:

1. Szabadság időtartama
A szabadságnapok száma a munkával Németországban eltöl-
tött napok számától függ. Minden 12 ledolgozott nap után jár 
egy nap szabadság. Ez egy évben 30 nap szabadságot tesz ki.

2. Szabadságpénz
A szabadságpénz mértéke a szabadság igénybevétele előtt 
megkeresett bruttóbér összegétől függ. Az erre vonatkozó 
aktuális értékek honlapunkon, a www.soka-bau.de/europa 
alatt  találhatók.

3. Munkavállalók jogosultsága a kiküldetés befejezte után
 > Amennyiben az Ön munkavállalója a kiküldetés ideje alatt 

nem, vagy csak részben érvényesítette szabadságát, úgy 
megváltást kérvényezhet nálunk. Mi kifizetjük közvetlenül 
a munkavállalók részére ezt a pénzt, amikor a megváltás 
előfeltételei adottak.

 > Szabadságjogosultság elévülése esetén a munkavállaló 
kérvényezheti a végkielégítést.



Van még kérdése? Alábbi elérhetőségeinken anyanyelvén is megtalál:

Belgium  
+49 611 707-4069

Bosznia-Hercegovina 
+49 611 707-4055

Bulgária  
+49 611 707-4056

Dánia  
+49 611 707-4069

Észtország  
+49 611 707-4057

Franciaország  
+49 611 707-4069

Nagybritannia  
+49 611 707-4057

Írország  
+49 611 707-4057

Olaszország  
+49 611 707-4051

Horvátország  
+49 611 707-4055

Lettország  
+49 611 707-4057

Liechtenstein  
+49 611 707-4069

Litvánia  
+49 611 707-4057

Luxemburg  
+49 611 707-4069

Macedónia  
+49 611 707-4055

Montenegro  
+49 611 707-4055

Hollandia  
+49 611 707-4068

Ausztria  
+49 611 707-4069

Lengyelország  
+49 611 707-4053

Portugália  
+49 611 707-4051

Románia  
+49 611 707-4058

Oroszország  
+49 611 707-4056

Svájc  
+49 611 707-4069

Szerbia  
+49 611 707-4055

Szlovákia  
+49 611 707-4066

Szlovénia  
+49 611 707-4055

Spanyolország  
+49 611 707-4051

Csehország  
+49 611 707-4066

Törökország  
+49 611 707-4067

Ukrajna  
+49 611 707-4056

Magyarország  
+49 611 707-4059

egyéb országok  
+49 611 707 4057
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levelezési cím
SOKA-BAU
Urlaubs- und Lohnausgleichskasse 
der Bauwirtschaft (ULAK)
Bereich Arbeitnehmer- 
Entsendeverfahren (AEV)
Wettinerstraße 7 
65189 Wiesbaden
GERMANY

postai cím
SOKA-BAU
Urlaubs- und Lohnausgleichskasse 
der Bauwirtschaft (ULAK)
Bereich Arbeitnehmer- 
Entsendeverfahren (AEV)
65179 Wiesbaden
GERMANY

Fax: + 49 611 707-4555
aev@soka-bau.de
www.soka-bau.de/europa


