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2015. évi … törvény  

 

a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a 

szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről 

 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és az 

Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény (a 

továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére. 

 

2. § Az Országgyűlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti. 

 

3. § Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő: 
 

„EGYEZMÉNY 

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA 

ÉS  

AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK KORMÁNYA 

KÖZÖTT A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRÓL 

 

Magyarország Kormánya és  

az Amerikai Egyesült Államok Kormánya 

 

A továbbiakban “a Szerződő Államok” azon kívánságuktól vezérelve, hogy szabályozzák a 

két országuk közötti kapcsolatot a szociális biztonság területén, az alábbiakban állapodtak 

meg:  

 

I. RÉSZ 

 

Általános rendelkezések 

 

1. cikk 

Fogalommeghatározások 

 

(1) A jelen Egyezmény alkalmazásában használt fogalmak jelentése a következő: 

 

a) "állampolgár" 

 

Magyarország vonatkozásában az állampolgárságról szóló jogszabályok értelmében 

magyar állampolgárnak tekintendő természetes személyek, és 

  

az Amerikai Egyesült Államok vonatkozásában, az Amerikai Egyesült Államok 

állampolgára, amint azt a módosított, a Bevándorlásról és Állampolgárságról szóló 

Törvény 101. szakasza meghatározza; 

 

b) "jogszabályok" a jelen Egyezmény 2. cikkében megjelölt jogszabályok és rendeletek; 

 

c) "illetékes hatóság" 
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Magyarország vonatkozásában, a jelen Egyezmény 2. cikkében megjelölt 

jogszabályok által szabályozott szociális biztonsági ágazatokért és rendszerekért 

felelős miniszterek, minisztériumok vagy más megfelelő hatóságok, és 

 

az Amerikai Egyesült Államok vonatkozásában, a Szociális Biztonságért felelős 

Főigazgató; 

 

d) "intézmény" 

 

Magyarország vonatkozásában, az az intézmény vagy az a hatóság, amelynek feladata 

a jelen Egyezmény tárgyi hatálya (2. cikk) alá tartozó jogszabályok végrehajtása, és 

 

az Amerikai Egyesült Államok vonatkozásában, a Szociális Biztonsági Igazgatóság; 

 

e) „összekötő szerv” 

 

jelenti azt az intézményt vagy intézményeket, amelyek a Szerződő Államok 

intézményei közötti koordinációért és információcsere biztosításáért, valamint az 

Egyezmény végrehajtása érdekében szükséges kapcsolatok fenntartásáért felelősek; 

 

f) "biztosítási idő" 

 

járulékfizetési időszak vagy az a munkavállalásból, illetve önálló vállalkozói 

tevékenységből származó jövedelemmel fedett időszak, amelyet azon jogszabályok, 

amelyek alapján ezen időszakokat megszerezték, biztosítási időként határoznak meg 

vagy ilyennek ismernek el, vagy bármely hasonló időszak, amelyet ezen jogszabályok 

alapján a biztosítási idővel egyenértékűnek kell elismerni; 

 

g) "ellátás"  

 

Magyarország vonatkozásában bármely nyugdíj vagy más pénzbeli ellátás, amelyet a 

jelen Egyezmény 2. cikke szerinti jogszabályok határoznak meg, és 

 

az Amerikai Egyesült Államok vonatkozásában bármely ellátás, amelyet a jelen 

Egyezmény 2. cikke szerinti jogszabályok határoznak meg; 

 

h) „személyes adat” 

 

minden, meghatározott (azonosított vagy azonosítható) személyre vonatkozó 

információ, illetve minden olyan információ, ami az egyén személyazonosságának 

megkülönböztetésére vagy nyomon követésére használható fel. Ez nem kizárólagos 

jelleggel az alábbiakat foglalja magába: bármely személyes azonosító; állampolgárság, 

nemzetiség, hontalanság vagy menekült jogállás; ellátásra, jogosultságra vagy igényre 

vonatkozó egyéb információ; elérhetőség; egészségügyi információ vagy az egészségi 

állapot meghatározása során használt laikus információ; házasságra, családi vagy 

személyes kapcsolatokra vonatkozó információ; valamint munkavégzésre, pénzügyi és 

gazdasági helyzetre vonatkozó információ. 

 

(2) A jelen cikkben meg nem határozott bármely kifejezés jelentése az, amelyet annak az 

alkalmazandó jogszabályok tulajdonítanak. 
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2. cikk 

Tárgyi hatály 

 

(1) Jelen Egyezmény tekintetében az alkalmazandó jogszabályok a következők: 

 

a) az Amerikai Egyesült Államok vonatkozásában azon jogszabályok, amelyek a 

szövetségi öregségi, hozzátartozói és rokkantsági biztosítási programot 

szabályozzák: 

 

- a Szociális Biztonságról szóló Törvény II. Címe és az ehhez kapcsolódó 

rendeletek, az említett Cím 226, 226A és 228 szakaszainak és az ezen 

szakaszokhoz kapcsolódó rendeletek kivételével, valamint 

 

- az 1986-os Adózás Rendjéről szóló Törvény 2. és 21.fejezetei és az ezen 

fejezetekhez kapcsolódó rendeletek;  

 

b) Magyarország vonatkozásában 

 

a biztosítási kötelezettségről, a társadalombiztosítási ellátások (nyugdíj, 

egészségbiztosítás, és munkanélküliség) esetén járó ellátások fedezetére fizetendő 

járulékokról, és a társadalombiztosítási nyugellátásokról, valamint a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásairól szóló jogszabályok. 

 

(2) Amennyiben a jelen Egyezmény másként nem rendelkezik, a jelen cikk (1) 

bekezdésében felsorolt jogszabályok nem foglalják magukba az egyik Szerződő Állam 

és harmadik állam közötti szociális biztonsági egyezményeket, nemzetközi 

megállapodásokat, a belső jog felett álló jogszabályokat, illetve az ezek végrehajtására 

született jogszabályokat vagy rendelkezéseket. 

 

(3) A következő mondatban megfogalmazott kivétellel jelen Egyezmény mindazokra a 

jogszabályokra is vonatkozik, amelyek módosítják, kiegészítik, vagy egységes 

szerkezetbe foglalják az (1) bekezdésben hivatkozott jogszabályokat. A jelen 

Egyezmény hatálya kiterjed az egyik Szerződő Állam azon jövőbeli jogszabályaira is, 

amelyek ezen Szerződő Állam jogszabályai szerinti jogosultak tekintetében új 

csoportokat, vagy új ellátásokat határoznak meg, kivéve, ha ezen Szerződő Állam 

illetékes hatósága az új jogszabály kihirdetésétől számított három hónapon belül 

írásban arról tájékoztatja a másik Szerződő Állam illetékes hatóságát, hogy a 

változások az Egyezmény tárgyi hatályának kiterjesztését nem célozzák. 

 

3. cikk 

Személyi hatály 

 

A jelen Egyezmény hatálya kiterjed mindazokra a személyekre, akik a jelen Egyezmény 2. 

cikk (1) bekezdésében meghatározott jogszabályok hatálya alá tartoznak vagy tartoztak, 

illetve más olyan személyekre, akik jogaikat ezen jogszabályok alapján származtatják. 

 

4. cikk 

Egyenlő bánásmód és az ellátások hordozhatósága 
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(1) Azon személynek, aki az egyik Szerződő Állam jogszabályainak hatálya alá tartozik 

vagy tartozott és a másik Szerződő Állam területén lakik, csakúgy, mint az ezen 

személy által eltartott személyeknek vagy túlélő hozzátartozóknak, akik a másik 

Szerződő Állam területén laknak, a másik Szerződő Állam jogszabályainak 

alkalmazása során a másik Szerződő Állam állampolgáraival azonos elbírálásban kell 

részesülniük az ellátások megállapítása és kifizetése vonatkozásában. 

 

(2)  Amennyiben a jelen Egyezmény másként nem rendelkezik, az egyik Szerződő Állam 

jogszabályainak bármely olyan rendelkezése, amely az ellátáshoz való jogosultságot 

vagy az ellátás kifizetését kizárólag azon okból korlátozza, hogy az érintett személy a 

Szerződő Állam területén kívül lakik, vagy nem tartózkodik ott, nem alkalmazható 

olyan személyekre, akik a másik Szerződő Állam területén laknak. 

 

 

(3) Magyarország vonatkozásában ez a cikk nem alkalmazandó azokra az ellátásokra, 

amelyeket a Magyarország és egy harmadik állam között megkötött, területi elven 

alapuló egyezmény alapján folyósítanak. 

 

II. RÉSZ 

Az alkalmazandó jogszabályokra vonatkozó szabályok 

 

5. cikk 

Biztosításra vonatkozó rendelkezések 

 

(1)  Ha a jelen cikk másként nem rendelkezik, az egyik Szerződő Állam területén munkát 

vagy önálló vállalkozói tevékenységet végző személy, ezen munkavégzés vagy önálló 

vállalkozói tevékenység vonatkozásában kizárólag ezen Szerződő Állam 

jogszabályainak a hatálya alá tartozik. Ez a szabály alkalmazandó abban az esetben is, 

ha a munkáltató székhelye a másik Szerződő Állam területén található. 

 

(2)  Abban az esetben, ha egy munkavállalót, akit az egyik Szerződő Állam területén 

székhellyel rendelkező munkáltatója szokásosan ezen Szerződő Állam területén 

foglalkoztat, ideiglenesen kiküld a másik Szerződő Állam területére, a munkavállaló 

kizárólag az első Szerződő Állam jogszabályainak hatálya alá tartozik, mintha az első 

Szerződő Állam területén foglalkoztatnák, feltéve, hogy a másik Szerződő Állam 

területén történő munkavégzés időtartama várhatóan nem haladja meg az öt évet. Ezen 

bekezdés alkalmazása során azon munkavállaló esetében, akit az Amerikai Egyesült 

Államok területéről küldenek ki egy, az Amerikai Egyesült Államokban székhellyel 

rendelkező munkáltatótól Magyarország területére, ezen munkáltatót és a munkáltató 

leányvállalatát – az Amerikai Egyesült Államok jogszabályai szerint – egy és 

ugyanazon munkáltatónak kell tekinteni, feltéve, hogy a munkavégzés a jelen 

Egyezmény hiányában az Amerikai Egyesült Államok jogának hatálya alá tartozna. 

 

(3)  A jelen cikk (2) bekezdése abban az esetben is alkalmazandó, ha egy személyt, akit a 

munkáltatója az egyik Szerződő Állam területéről küld ki egy harmadik állam 

területére, és aki a harmadik államban történő foglalkoztatása alatt kötelezően e 

Szerződő Állam jogszabályainak hatálya alá tartozik, ezt követően a munkáltatója a 

javára történő munkavégzés céljából a harmadik állam területéről a másik Szerződő 

Állam területére küldi. 
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(4)  Az a személy, aki szokásosan az egyik Szerződő Állam területén önálló vállalkozói 

tevékenységet végez és ideiglenesen áthelyezi önálló vállalkozói tevékenységét a 

másik Szerződő Állam területére, kizárólag az első Szerződő Állam jogszabályainak 

hatálya alá tartozik abban az esetben, ha a másik Szerződő Államban folytatott önálló 

vállalkozói tevékenységének időtartama várhatóan nem haladja meg az öt évet. 

 

(5)  a) Az egyik Szerződő Állam lobogója alatt hajózó hajón foglalkoztatott tisztre 

vagy személyzet tagjára, aki mindkét Szerződő Állam jogszabálya alá tartozna, 

kizárólag azon Szerződő Állam jogszabályai alkalmazandóak, amelynek 

lobogója alatt a hajó hajózik. Az előző mondat alkalmazásában az a hajó 

minősül az Amerikai Egyesült Államok zászlaja alatt hajózónak, amelyet az 

Amerikai Egyesült Államok jogszabályai amerikai hajóként határoznak meg. 

 

b) A légi szállítással foglalkozó társaságok utazó személyzetére, akik mindkét 

Szerződő Állam területén végeznek munkát, és így az Egyezmény alkalmazása 

nélkül mindkét Szerződő Állam jogszabályainak hatálya alá tartoznának, az 

adott munkavégzés tekintetében kizárólag annak a Szerződő Államnak a 

jogszabályai vonatkoznak rájuk, amelynek területén a munkáltató bázishelye 

van. Ugyanakkor amennyiben a munkavállaló lakóhelye a másik Szerződő 

Állam területén van, akkor kizárólag ezen Szerződő Állam jogszabályainak a 

hatálya alá tartozik.  

 

(6)  a)  Jelen Egyezmény nem érinti a diplomáciai kapcsolatokról szóló, 1961. április 

18-án aláírt Bécsi Egyezmény, valamint a konzuli kapcsolatokról szóló, 1963. 

április 24-én elfogadott Bécsi Egyezmény rendelkezéseit. 

 

b)  Az egyik Szerződő Állam azon állampolgárai, akiket ezen Szerződő Állam 

Kormánya a másik Szerződő Állam területén foglalkoztat, azonban a másik 

Szerződő Állam jogának hatálya alól nem mentesülnek az a) pontban 

megnevezett Egyezmények értelmében, kizárólag az első Szerződő Állam 

jogszabályainak hatálya alá tartoznak. Ezen bekezdés értelmében az Amerikai 

Egyesült Államok Kormánya által történő foglalkoztatás magában foglalja a 

Szövetségi Kormány hivataloknál történő foglalkoztatást is. Ezen bekezdés 

alkalmazásában a Magyarország Kormánya által történő foglalkoztatás 

magában foglalja a köztisztviselők, közalkalmazottak és más velük azonos 

elbírálás alá eső személyek, illetve családtagjaik foglalkoztatását, továbbá azon 

magyar állampolgárok foglalkoztatását, akiket magyar intézmények 

foglalkoztatnak az Amerikai Egyesült Államok területén. 

 

(7)  A munkavállaló és a munkáltatója, vagy az önálló vállalkozó kérelmére a két Szerződő 

Állam illetékes hatóságai vagy az általuk kijelölt intézmények ezen Rész 

rendelkezéseinek alkalmazása alól kivételeket állapíthatnak meg meghatározott 

személyekre vagy személyek csoportjaira, feltéve, hogy bármely érintett személy az 

egyik Szerződő Állam jogszabályainak hatálya alatt marad. 

 

III. RÉSZ 

Ellátásokra vonatkozó rendelkezések 

 

6. cikk 

Közös rendelkezések 
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(1)  Ezen Rész egyéb rendelkezéseire figyelemmel, amennyiben az egyik Szerződő Állam 

jogszabályai alapján az ellátásokra való jogosultság biztosítási idő teljesítésétől függ, e 

Szerződő Állam intézménye figyelembe veszi a másik Szerződő Állam 

jogszabályainak hatálya alatt megszerzett biztosítási időket, kivéve, ha azok az első 

Szerződő Állam jogszabályai szerint megszerzett biztosítási időkkel egybeesnek. 

 

(2)  Az egyik Szerződő Állam intézménye nem alkalmazza a jelen cikk (1) bekezdésében 

foglalt rendelkezéseket, amennyiben az a személy, akinek jogán az ellátást kérelmezik, 

elégséges biztosítási idővel rendelkezik ahhoz, hogy teljesítse ezen Szerződő Állam 

jogszabályai szerint az ellátásra való jogosultsághoz előírt feltételeket. 

 

(3)  A jelen Egyezmény alkalmazásában az ellátásokra való jogosultság megállapításához 

szükséges biztosítási idő számítása érdekében egy amerikai biztosítási negyedév és 90 

nap magyar biztosítási idő, valamint négy amerikai biztosítási negyedév és egy év 

magyar biztosítási idő tekintendő egyenértékűnek.  

 

(4)  Az egyik Szerződő Állam intézménye a másik Szerződő Állam jogszabályai alapján 

megszerzett biztosítási időket kizárólag az első Szerződő Állam jogszabályaival 

összhangban veszi figyelembe. 

 

7. cikk 

Amerikai ellátások 

 

Az Amerikai Egyesült Államok tekintetében a következő rendelkezések alkalmazandóak: 

 

(1) Ha egy személy legalább hat negyedév biztosítási időszakot szerzett az Amerikai 

Egyesült Államok joga alapján, azonban nincs elegendő biztosítási ideje ahhoz, hogy 

az Amerikai Egyesült Államok jogszabályai szerinti ellátásra való jogosultsághoz 

szükséges feltételeknek megfeleljen, az Amerikai Egyesült Államok intézménye 

köteles figyelembe venni az ellátásra való jogosultság jelen cikk alapján történő 

megállapításához a magyar jogszabályok alapján elismert biztosítási időszakokat. Egy 

évre legfeljebb négy biztosítási negyedév ismerhető el. 

 

(2) Amennyiben az Amerikai Egyesült Államok jogszabályai alapján ellátásra való 

jogosultság kerül megállapításra ezen cikk (1) bekezdésének rendelkezéseivel 

összhangban, az Amerikai Egyesült Államok intézménye az Amerikai Egyesült 

Államok jogszabályaival összhangban pro rata Elsődleges Biztosítási Összeget számít 

ki  

 a) a személy kizárólag az Amerikai Egyesült Államok joga alapján elismert 

átlagkeresete és  

 b) a személy Amerikai Egyesült Államok jogszabályai alapján szerzett biztosítási 

idejének az Amerikai Egyesült Államok jogszabályaival összhangban elismert teljes 

biztosítási idejéhez viszonyított aránya alapján. Az Amerikai Egyesült Államok 

jogszabályai alapján fizetett ellátás alapja a pro rata Elsődleges Biztosítási Összeg. 

 

(3)  Az Amerikai Egyesült Államok által a jelen cikk (1) bekezdése alapján megállapított 

ellátásra való jogosultság megszűnik az Amerikai Egyesült Államok jogszabályai 

szerinti, ahhoz elegendő biztosítási idő megszerzésével, amely – az (1) bekezdésre 
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történő hivatkozás hiányában is – ugyanolyan vagy magasabb összegű ellátásra való 

jogosultság megállapítását teszi lehetővé. 

 

8. cikk 

Magyar öregségi és hozzátartozói ellátások 

 

Magyarország tekintetében a következő rendelkezések alkalmazandóak: 

 

(1) A magyar ellátás megállapítását követően, az Amerikai Egyesült Államok 

jogszabályai alapján történő további biztosítási idő megszerzése nem alapozza meg a 

magyar ellátás felülvizsgálatát, illetve újraszámítását. 

 

(2) Ha az érintett személy a magyar jogszabályok szerinti ellátásra való jogosultsággal 

csak az Amerikai Egyesült Államok joga szerinti biztosítási idők figyelembevételével 

rendelkezik, akkor a magyar intézmény – a 6. cikk (3) bekezdésében foglaltakkal 

összhangban – kiszámítja a nyugdíj azon összegét, amelyet akkor kellene viselnie, ha 

az érintett személy a mindkét Szerződő Állam jogszabályai szerint megszerzett összes 

biztosítási idejét Magyarországon szerezte volna. A magyar intézmény az így 

kiszámított ellátás kizárólag azon részét folyósítja, amely a magyar jogszabályok 

szerint megszerzett biztosítási időnek a mindkét Szerződő Állam jogszabályai szerint 

szerzett összes biztosítási időhöz viszonyított arányának felel meg. 

 

(3) Ha a magyar jogszabályok az ellátás kiszámítását a jövedelemre, illetve a befizetett 

járulékra alapozzák, a magyar intézmény kizárólag az általa alkalmazott jogszabályok 

szerinti jövedelmet, illetve befizetett járulékot veszi figyelembe. 

 

(4) Ha a magyar jogszabályok szerint megszerzett összes biztosítási idő nem éri el a 365 

napot – feltéve, hogy csak ezen biztosítási idő alapján nem áll fenn semmilyen 

ellátásra való igényjogosultság – a magyar intézmény nem alkalmazza ezen cikk 

rendelkezéseit. 

 

9. cikk 

A megváltozott munkaképességű személyeknek járó magyar ellátások 

 

(1)  Ha a megváltozott munkaképességű személyeknek járó ellátásra való jogosultság 

kizárólag a magyar biztosítási idő figyelembevételével áll fenn, az ellátást az alábbiak 

szerint kell megállapítani: 

 

a) a magyar intézmény kiszámítja a magyar jog szerint fizetendő ellátást és kivonja 

abból – a kiszámított magyar ellátás összege felének mértékéig – a másik Szerződő 

Állam illetékes intézménye által megállapított öregségi vagy rokkantsági nyugdíj 

összegének felét, és 

 

b) a magyar intézmény kiszámítja a magyar jog szerint fizetendő ellátás azon összegét, 

amely a magyar jogszabályok szerint megszerzett biztosítási időnek a mindkét 

Szerződő Állam jogszabályai szerint szerzett összes biztosítási időhöz viszonyított 

arányának felel meg. 

 

(2) A magyar intézmény az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján számított összegek közül 

a magasabbat nyújtja. 
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(3) Ha az ellátásra való jogosultság kizárólag mindkét Szerződő Állam jogszabályai 

szerint megszerzett biztosítási idő figyelembevételével állapítható meg, a magyar 

intézmény kiszámítja az ellátás azon elméleti összegét, amely abban az esetben volna 

megállapítható, ha a Szerződő Államok jogszabályai szerint megszerzett összes 

biztosítási időt Magyarországon szerezték volna meg, és az összeget a magyar 

jogszabályok szerint megszerzett biztosítási időnek a mindkét Szerződő Állam 

jogszabályai szerint szerzett összes biztosítási időhöz viszonyított arányával szorozza 

meg. A magyar intézmény kizárólag az ellátás ezen módszerrel kiszámított részét 

nyújtja.  

 

(4) Ha a magyar jogszabályok szerint megszerzett összes biztosítási idő nem éri el a 365 

napot, a magyar intézmény nem állapít meg ellátásokat a jelen cikk előírásai alapján. 

 

(5) A rehabilitációs ellátás kizárólag magyarországi lakóhellyel rendelkező személy 

részére állapítható meg. 

 

10. cikk 

Az ellátásokra vonatkozó vegyes rendelkezések 

 

Amennyiben bármelyik Szerződő Állam jogszabályai úgy rendelkeznek, hogy a valamely 

személy részére járó ellátás összegét kizárólag arra való tekintettel csökkenteni kell, hogy az 

érintett személy a másik Szerződő Államtól ellátásban részesül, az ilyen csökkentés nem 

alkalmazandó a jelen Egyezmény 7. cikke, 8. cikke, illetve a 9. cikk (1) bekezdés b) pontja 

vagy (3) bekezdése alapján folyósítandó ellátások esetében. 

 

IV. RÉSZ 

Vegyes rendelkezések 

 

11. cikk 

Igazgatási Megállapodások 

 

(1) A két Szerződő Állam illetékes hatóságai: 

 

a) megkötik a szükséges igazgatási megállapodásokat az Egyezmény végrehajtásának 

érdekében és összekötő szerveket jelölnek ki; 

 

b) tájékoztatják egymást az Egyezmény alkalmazása érdekében megtett 

intézkedésekről; és 

 

c) mielőbb tájékoztatják egymást a belső jogszabályaikban bekövetkezett minden 

olyan változásról, amely a jelen Egyezmény alkalmazását érintheti.  

 

(2) Az összekötő szervek jogosultak arra, hogy az illetékes hatóságok bevonásával 

megállapodjanak a jelen Egyezmény végrehajtásához szükséges intézkedésekben. 

 

12. cikk 

Kölcsönös segítségnyújtás 
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A Szerződő Államok illetékes hatóságai és intézményei a saját hatáskörükben kölcsönösen 

támogatják egymást jelen Egyezmény végrehajtásában. Ez a segítségnyújtás az Igazgatási 

Megállapodásban meghatározott kivételekkel térítésmentes.  

 

13. cikk 

Személyes adatok bizalmas kezelése 

 

(1) Amennyiben a Szerződő Államok belső törvényei másképp nem rendelkeznek, az 

egyik Szerződő Állam által a másik Szerződő Állam részére a jelen Egyezménnyel 

összhangban továbbított személyes adat jelen Egyezmény és a 2. cikkben 

meghatározott jogszabályok végrehajtásának céljára használható fel. Ezen adatok 

felhasználására a fogadó Szerződő Állam személyes adatok titkosságának és 

bizalmasságának védelméről szóló belső törvényei és a jelen Egyezmény 

rendelkezései az irányadóak. 

 

(2)  A Szerződő Államok illetékes hatóságai kölcsönösen tájékoztatják egymást a 

személyes adatok titkosságának és bizalmasságának védelméről szóló belső 

törvényeikben bekövetkezett minden olyan változásról, amely a személyes adatok 

továbbítását befolyásolja. 

 

(3) Az érintett személy jogosult kérelmezni, és a személyes adatot átvevő vagy átadó 

illetékes hatóság vagy intézmény ezen személyt kérelmére köteles tájékoztatni 

személyes adatainak tartalmáról, az adatátvevő intézményről és az adatkezelés 

időtartamáról, valamint az ilyen adat felhasználásának vagy igénylésének céljáról és 

jogalapjáról. 

 

(4) Az intézmények kötelesek minden indokolt lépést megtenni annak érdekében, hogy a 

továbbított személyes adatok pontosak, és a fogadó intézmény kérelmének 

teljesítéséhez szükséges adatokra korlátozottak legyenek. Az intézmények a rájuk 

vonatkozó nemzeti jogszabályokkal összhangban kötelesek helyesbíteni vagy törölni 

valamennyi hibás átadott személyes adatot, valamint valamennyi, az adatátvevő 

intézmény kérelme teljesítéséhez nem szükséges adatot, és a helyesbítésről vagy 

törlésről a másik intézményt haladéktalanul értesíteni. Ez azonban nem korlátozza az 

érintett azon jogát, hogy ilyen helyesbítést közvetlenül kérhessen az intézményektől. 

 

(5) Az átadó és a fogadó intézmény köteles gondoskodni az átadott személyes adatok 

hatékony, az illetéktelen vagy jogtalan hozzáférés, megváltoztatás és nyilvánosságra 

hozatal elleni védelméről. 

 

14. cikk 

A munkáltatóra vonatkozó adatok bizalmas kezelése 

 

Amennyiben a Szerződő Államok belső törvényei másképp nem rendelkeznek, a Szerződő 

Államok között a jelen Egyezménnyel összhangban továbbított, munkáltatóra vonatkozó adat 

jelen Egyezmény és a 2. cikkben meghatározott jogszabályok végrehajtásának céljára 

használható fel. Ezen adatok felhasználására a fogadó Szerződő Állam munkáltatói adatok 

titkosságának és bizalmasságának védelméről szóló belső törvényei és a jelen Egyezmény 

rendelkezései az irányadóak. 

 

15. cikk 
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Okiratok 

 

(1) Amennyiben az egyik Szerződő Állam jogszabályai alapján ezen Szerződő Állam 

illetékes hatóságához vagy intézményéhez benyújtott bármely okirat egészben vagy 

részben illeték-, illetve költségmentes, beleértve a konzuli és közigazgatási illetékeket 

is, ezt a mentességet a másik Szerződő Állam illetékes hatóságához vagy 

intézményéhez, a jelen Egyezmény alkalmazása során benyújtott megfelelő okiratokra 

is alkalmazni kell. 

 

(2) A jelen Egyezmény alkalmazása céljából bemutatott okiratok és bizonyítványok 

mentesülnek a diplomáciai vagy konzuli hatóságok előtti hitelesítési eljárások alól.  

 

(3) Azon okiratok másolatát, amelyet az egyik Szerződő Állam intézménye hiteles 

másolatnak nyilvánított, a másik Szerződő Állam intézménye minden további igazolás 

nélkül hiteles másolatnak tekinti. Bármilyen forrásból származó bizonyíték bizonyító 

erejét végső soron azon Szerződő Állam intézménye állapítja meg, amelyhez azt 

benyújtották. 

 

16. cikk 

Kapcsolattartás és nyelvhasználat 

 

(1) A jelen Egyezmény végrehajtása érdekében a Szerződő Államok illetékes hatóságai és 

intézményei, amikor csak szükséges, közvetlenül kapcsolatot tarthatnak egymással és 

bármely személlyel, utóbbi lakóhelyétől függetlenül.  

 

(2) A Szerződő Államok illetékes hatóságai és intézményei beadványokat és okiratokat 

nem utasíthatnak vissza kizárólag azért, mert azok a másik Szerződő Állam nyelvén 

készültek.  

  

(3) A magyar intézmények döntései tértivevényesen, az egyéb ügyiratok ajánlott levél 

formában, közvetlenül küldhetőek meg postai úton az Amerikai Egyesült Államok 

területén az érintett személynek. 

 

17. cikk 

Kérelmek 

 

(1) Az egyik Szerződő Állam intézményéhez benyújtott ellátásra vonatkozó írásbeli 

kérelem a másik Szerződő Állam jogszabályai alapján is biztosítja az igénylő jogait, 

amennyiben az igénylő kéri, hogy kérelmét tekintsék a másik Szerződő Állam 

jogszabályai szerint benyújtott kérelemnek is. 

 

(2) Amennyiben az igénylő ellátásra vonatkozó írásbeli kérelmet nyújtott be az egyik 

Szerződő Állam intézményénél és kérelmét nem korlátozta egyértelműen az ezen 

Szerződő Állam jogszabályai szerinti ellátásokra, a kérelem biztosítja az igénylő jogát 

a másik Szerződő Állam joga alapján is, amennyiben az igénylő a kérelem 

benyújtásakor nyilatkozik arról, hogy az a személy, akinek az adatai alapján az ellátást 

igényli, a másik Szerződő Állam jogszabályai alapján is szerzett biztosítási időt. 
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(3) A III. Rész rendelkezései kizárólag azon ellátások vonatkozásában alkalmazhatóak, 

amelyekre a vonatkozó igényt a jelen Egyezmény hatályba lépésének napján vagy azt 

követően nyújtották be. 

 

18. cikk 

Jogorvoslat és határidők 

 

(1) Az egyik Szerződő Állam intézményének döntése ellen benyújtott írásbeli jogorvoslati 

kérelem érvényesen kézbesítettnek tekintendő bármely Szerződő Állam 

intézményéhez történő benyújtással. A jogorvoslati kérelmet azon Szerződő Állam 

jogszabályai és eljárása alapján kell elbírálni, amely a jogorvoslattal érintett döntést 

hozta. 

 

(2) Ha az egyik Szerződő Állam jogszabályai szerinti kérelmet, nyilatkozatot, írásbeli 

jogorvoslati kérelmet az egyik Szerződő Állam jogszabályai szerint meghatározott 

határidőn belül kell benyújtani ezen Szerződő Állam intézményéhez, de ezek határidőn 

belül történő benyújtására a másik Szerződő Állam intézményénél került sor, akkor 

ezeket határidőben benyújtottnak kell tekinteni. 

 

19. cikk 

Kérelmek, nyilatkozatok és jogorvoslati kérelmek továbbítása 

 

(1) Bármely olyan esetben, amikor a jelen Egyezmény 18. cikke alkalmazandó, az az 

intézmény, amelyikhez a kérelmet, nyilatkozatot, írásbeli jogorvoslati kérelmet 

benyújtották, az átvétel napját feltünteti a dokumentumon és haladéktalanul továbbítja 

a másik Szerződő Állam összekötő szervéhez. 

 

(2) Az Igazgatási Megállapodás útján megállapított intézkedésekkel összhangban, az 

egyik Szerződő Állam intézménye a másik Szerződő Állam intézményének kérésére a 

jelen Egyezmény végrehajtása céljából átadja bármely meghatározott személy kérelme 

vonatkozásában a rendelkezésére álló információkat. 

 

(3) Az egyik Szerződő Állam összekötő szerve kérésre a másik Szerződő Állam összekötő 

szerve részére ingyenesen rendelkezésére bocsátja az igényjogosult vagy a 

kedvezményezett rokkantsága szempontjából jelentőséggel bíró, birtokában lévő 

bármely orvosi információt és dokumentációt.  

 

20. cikk 

Pénznem 

 

(1) Jelen Egyezmény értelmében történő kifizetéseket a kifizetést teljesítő Szerződő Állam 

pénznemében kell teljesíteni. 

 

(2) Amennyiben bármelyik Szerződő Állam olyan rendelkezést vezet be, amely korlátozza 

a devizaátváltást vagy -kivitelt, mindkét Szerződő Állam Kormánya haladéktalanul 

megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy biztosítsák bármelyik 

Szerződő Állam jelen Egyezmény alapján fennálló tartozásának átutalását. 
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(3) A jelen Egyezmény alapján történő kifizetéseket azon szabályok alapján kell 

elvégezni, amelyek a kifizetést teljesítő Szerződő Állam területén a kifizetés 

időpontjában hatályban vannak. 

 

21. cikk 

A vitás kérdések rendezése 

 

(1) A Szerződő Államok között a jelen Egyezmény értelmezése vagy alkalmazása kapcsán 

felmerülő vitás kérdéseket kölcsönös megállapodással, a Szerződő Államok illetékes 

hatóságai útján kell rendezni. 

 

(2) Bármely olyan vitát, amelyet jelen cikk (1) bekezdésének megfelelően nem sikerült 

megoldani, diplomáciai úton kell rendezni. 

 

22. cikk 

Kiegészítő Megállapodások 

 

Jelen Egyezményt a jövőben kiegészítő megállapodásokkal módosítani lehet, amelyek 

hatálybalépésüket követően az Egyezmény szerves részévé válnak. Ezen megállapodások 

visszaható hatállyal is rendelkezhetnek, amennyiben erre vonatkozó rendelkezést 

tartalmaznak és ez az érintett személyeket kedvezően érinti. 

 

V. RÉSZ 

Átmeneti és záró rendelkezések 

 

23. cikk 

Vegyes rendelkezések 

 

(1) Jelen Egyezmény nem biztosít ellátásra való jogosultságot a hatályba lépése előtti 

időszakra, sem halál esetére szóló egyösszegű kifizetésre való jogosultságot, 

amennyiben az érintett személy a jelen Egyezmény hatályba lépése előtt hunyt el. 

 

(2) Jelen Egyezmény szerinti ellátásra való jogosultság megállapításához figyelembe kell 

venni a bármely Szerződő Állam jogszabályai szerint, a jelen Egyezmény hatályba 

lépése előtt megszerzett biztosítási időket, illetve azokat az egyéb eseményeket, 

amelyek a jelen Egyezmény hatályba lépése előtt következtek be. 

 

(3) Az ellátásra való jogosultság tekintetében a jelen Egyezmény hatálybalépése előtt 

hozott döntések nem érintik az Egyezményből eredő jogokat. 

 

(4) A jelen Egyezmény alkalmazása nem eredményezheti azon ellátások összegének 

csökkenését, amelyekre való jogosultság megállapítására a jelen Egyezmény 

hatálybalépését megelőzően került sor. 

 

(5) A jelen Egyezmény 5. cikk (2) vagy (4) bekezdésének alkalmazása során azon 

személyek esetén, akiknek a hivatkozott bekezdések szerinti kiküldetése vagy önálló 

vállalkozói tevékenysége a jelen Egyezmény hatályba lépését megelőzően kezdődött, 

az érintett bekezdések szerinti kiküldetés vagy önálló vállalkozói tevékenység 

időtartama kezdetének a jelen Egyezmény hatályba lépésének napját kell tekinteni. 
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24. cikk 

Magyarország jelen Egyezménnyel kapcsolatos különleges kötelezettségei 

 

A jelen Egyezmény nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország 

európai uniós tagságából fakadnak. Következésképpen a jelen Egyezmény rendelkezései nem 

idézhetők vagy értelmezhetők úgy, mint amelyek érvénytelenítik vagy bármilyen más módon 

befolyásolják Magyarországnak az Európai Unió alapját képező szerződésekből származó 

kötelezettségeit. 

 

25. cikk 

Az Egyezmény időbeli hatálya és megszüntetése 

 

(1) A jelen Egyezmény azt az évet követő egy naptári év végéig marad hatályban, 

amelyben az egyik Szerződő Állam írásbeli felmondását eljuttatja a másik Szerződő 

Állam részére. 

 

(2) Ha a jelen Egyezmény megszűnik, az Egyezmény alapján megszerzett 

igényjogosultságok, illetve kifizetések továbbra is fennmaradnak. A Szerződő 

Államoknak rendelkezniük kell azon jogosultságokról is, amelyek megszerzése 

folyamatban van. 

 

26. cikk 

Hatályba lépés 

 

Mindkét Szerződő Állam Kormánya írásban értesíti egymást arról, hogy a jelen Egyezmény 

hatálybalépéséhez szükséges belső törvényi és alkotmányossági követelményeknek eleget 

tettek. A jelen Egyezmény az utolsó értesítés napját követő második hónap első napján lép 

hatályba. 

 

 

ENNEK HITELÉÜL, az alulírott, kellő jogkörrel felruházott meghatalmazottak a jelen 

Egyezményt aláírták. 

 

KÉSZÜLT Budapesten, 2015. február 3-án két eredeti példányban magyar és angol nyelven, 

mindkét szöveg egyaránt hiteles.  

 

(aláírások) 

 

AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY 

BETWEEN 

THE GOVERNMENT OF HUNGARY  

AND 

THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA 

 

The Government of Hungary and 

 

The Government of the United States of America, 
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Hereinafter referred to as “the Contracting States,” being desirous of regulating the 

relationship between their two countries in the field of Social Security, have agreed as 

follows: 

 

PART I 

 

General Provisions 

 

Article 1 

Definitions 

 

1. For the purposes of this Agreement: 

 

(a) "national" means, 

 

as regards Hungary, natural persons who are considered nationals of Hungary, 

within the meaning of the law on Hungarian citizenship, and 

 

as regards the United States, a national of the United States as defined in 

Section 101, Immigration and Nationality Act, as amended; 

 

(b) "laws" means the laws and regulations specified in Article 2 of this Agreement; 

 

(c) "Competent Authority" means, 

 

as regards Hungary, the ministers, ministries or other relevant authorities 

responsible for social security schemes and systems regulated by the laws 

designated in Article 2 of this Agreement, and 

 

as regards the United States, the Commissioner of Social Security; 

 

(d) "agency" means, 

 

as regards Hungary, the institution or the authority responsible for the 

implementation of the laws specified in the material scope (Article 2) of this 

Agreement, and 

 

as regards the United States, the Social Security Administration; 

 

(e) “liaison agencies” means the institution or institutions responsible for ensuring 

the coordination and exchange of information between the agencies of the two 

Contracting States and for maintaining relations for the purposes of 

implementing the Agreement; 

 

(f) "period of coverage" means a period of payment of contributions or a period of 

earnings from employment or self-employment, as defined or recognized as a 

period of coverage by the laws under which such period has been completed, or 

any similar period insofar as it is recognized by such laws as equivalent to a 

period of coverage; 
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(g) "benefit" means, 

 

as regards Hungary, any pension or any other cash benefit provided for in the 

laws specified in Article 2 of this Agreement, and 

 

as regards the United States, any benefit provided for in the laws specified in 

Article 2 of this Agreement; and 

 

(h)  “personal data” means any information relating to a specific (identified or 

identifiable) person, as well as any information which can be used to 

distinguish or trace an individual’s identity.  This includes, but is not limited to, 

the following: any individual identifier; citizenship, nationality, statelessness or 

refugee status; benefits, eligibility or other claims information; contact 

information; medical information or lay information used in a medical 

determination; information about marital, familial or personal relationships;; 

and information pertaining to work, financial or economic status. 

 

2. Any term not defined in this Article shall have the meaning assigned to it in the 

applicable laws. 

 

Article 2 

Material Scope 

 

1. For the purposes of this Agreement, the applicable laws are: 

 

(a) as regards the United States, the laws governing the Federal old-age, survivors, 

and disability insurance program: 

 

-- Title II of the Social Security Act and regulations pertaining thereto, except 

sections 226, 226A, and 228 of that title, and regulations pertaining to those 

sections, and 

 

-- Chapters 2 and 21 of the Internal Revenue Code of 1986 and regulations 

pertaining to those chapters; 

 

(b) as regards Hungary, 

 

 the laws concerning the insurance obligation and the payment of contributions 

covering social insurance benefits (pensions, health insurance, and 

unemployment), as well as the social insurance pension benefits and benefits 

for persons with changed working capacity. 

 

2. Unless otherwise provided in this Agreement, the laws referred to in paragraph 1 of 

this Article shall not include treaties or other international agreements or supranational 

legislation on Social Security concluded between one Contracting State and a third 

State, or laws or regulations promulgated for their specific implementation. 

 

3. Except as provided in the following sentence, this Agreement shall also apply to 

legislation which amends, supplements or consolidates the laws specified in 

paragraph 1. This Agreement shall apply to future legislation of a Contracting State 
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which creates new categories of beneficiaries or new benefits under the laws of that 

Contracting State unless the Competent Authority of that Contracting State notifies the 

Competent Authority of the other Contracting State in writing within three months of 

the date of the official publication of the new legislation that no such extension of the 

Agreement is intended. 

 

Article 3 

Personal Scope 

 

This Agreement shall apply to persons who are or have been subject to the laws specified in 

paragraph 1 of Article 2 of this Agreement, and to other persons deriving rights under those 

laws. 

 

Article 4 

Equality of Treatment and Portability of Benefits 

 

1. A person who is or has been subject to the laws of one Contracting State and who 

resides in the territory of the other Contracting State, as well as the person's 

dependents or survivors who reside in the territory of the other Contracting State, shall 

receive equal treatment with nationals of the other Contracting State in the application 

of the laws of the other Contracting State regarding entitlement to or payment of 

benefits. 

 

2. Unless otherwise provided in this Agreement, any provision of the laws of a 

Contracting State which restricts entitlement to or payment of benefits solely because 

the person resides outside or is absent from the territory of that Contracting State shall 

not be applicable to persons who reside in the territory of the other Contracting State. 

 

3. As regards Hungary, this Article shall not apply to benefits payable by virtue of 

agreements concluded between Hungary and third States that are based on the 

territorial principle. 

 

PART II 

Provisions Concerning Applicable Laws 

 

Article 5 

Coverage Provisions 

 

1. Except as otherwise provided in this Article, a person employed or self-employed 

within the territory of one of the Contracting States shall, with respect to that 

employment or self-employment, be subject to the laws of only that Contracting State.  

This shall also be applied if the place of business of the employer is in the territory of 

the other Contracting State. 

 

2. Where a person who is normally employed in the territory of one Contracting State by 

an employer in that territory is sent by that employer to the territory of the other 

Contracting State for a temporary period, the person shall be subject to the laws of 

only the first Contracting State as if the person were employed in the territory of the 

first Contracting State, provided that the period of employment in the territory of the 

other Contracting State is not expected to exceed five years. For purposes of applying 
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this paragraph in the case of an employee who is sent from the territory of the 

United States by an employer in that territory to the territory of Hungary, that 

employer and an affiliated company of the employer (as defined under the laws of the 

United States) shall be considered one and the same, provided that the employment 

would have been covered under United States laws absent this Agreement. 

 

3. Paragraph 2 of this Article shall apply where a person who has been sent by his or her 

employer from the territory of a Contracting State to the territory of a third State, and 

who is compulsorily covered under the laws of that Contracting State while employed 

in the territory of the third State, is subsequently sent by that employer from the 

territory of the third State to work for that employer in the territory of the other 

Contracting State. 

 

4. A person who is normally self-employed in the territory of one Contracting State and 

who temporarily transfers his or her self-employment activity to the territory of the 

other Contracting State shall be subject to the laws of only the first Contracting State, 

provided that the period of self-employment activity in the territory of the other 

Contracting State is not expected to exceed five years. 

 

5. (a) A person who is employed as an officer or member of a crew on a vessel which  

flies the flag of one Contracting State and who would be covered under the 

laws of both Contracting States shall be subject to the laws of only the 

Contracting State whose flag the vessel flies.  For purposes of the preceding 

sentence, a vessel which flies the flag of the United States is one defined as an 

American vessel under the laws of the United States. 

 

(b) Traveling employees of air transportation companies who perform work in the 

territories of both Contracting States and who would otherwise be covered 

under the laws of both Contracting States shall, with respect to that work, be 

subject to the laws of only the Contracting State in the territory of which the 

company has its headquarters.  However, if such employees reside in the 

territory of the other Contracting State, they shall be subject to the laws of only 

that Contracting State. 

 

6. (a) This Agreement shall not affect the provisions of the Vienna Convention on  

Diplomatic Relations of April 18, 1961, or of the Vienna Convention on 

Consular Relations of April 24, 1963. 

 

(b) Nationals of one of the Contracting States who are employed by the  

Government of that Contracting State in the territory of the other Contracting 

State but who are not exempt from the laws of the other Contracting State by 

virtue of the Conventions mentioned in subparagraph (a) shall be subject to the 

laws of only the first Contracting State. For the purpose of this paragraph, 

employment by the United States Government includes employment by an 

instrumentality thereof. For the purpose of this paragraph, employment by the 

Hungarian Government includes the employment of civil servants, public 

employees and other persons treated as such, together with their family 

members and Hungarian citizens who are employed by Hungarian institutions 

in the territory of the United States. 
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7. At the request of an employee and his or her employer or a self-employed person, the 

Competent Authorities of the two Contracting States or agencies designated by them 

may agree to grant an exception to the provisions of this Part with respect to particular 

persons or categories of persons, provided that any affected person shall be subject to 

the laws of one of the Contracting States. 

 

PART III 

Provisions on Benefits 

 

Article 6 

Mutual Provisions 

 

1. Subject to other provisions of this Part, if, under the laws of one Contracting State, 

eligibility for benefits is conditional upon having completed periods of coverage, the 

agency of that Contracting State shall take into account periods of coverage completed 

under the laws of the other Contracting State, unless such periods of coverage overlap 

with periods of coverage completed under the laws of the first Contracting State. 

 

2. An agency of a Contracting State shall not apply the provisions of paragraph 1 of this 

Article if the person on whose account benefits are claimed has sufficient periods of 

coverage to satisfy the requirements for entitlement to benefits under the laws of that 

Contracting State. 

 

3. For purpose of crediting periods of coverage in establishing entitlement to benefits 

under this Agreement, one quarter of United States coverage and 90 days of 

Hungarian coverage shall be treated as equivalent, and four quarters of United States 

coverage and one year of Hungarian coverage shall be treated as equivalent. 

 

4. The agency of one Contracting State shall take into account periods of coverage 

creditable under the laws of the other Contracting State exclusively in accordance with 

the laws of the first Contracting State. 

  

Article 7 

United States Benefits 

 

The following provisions shall apply to the United States: 

 

1. Where a person has completed at least six quarters of coverage under United States 

laws, but does not have sufficient periods of coverage to satisfy the requirements for 

entitlement to benefits under United States laws, the agency of the United States shall 

take into account, for the purpose of establishing entitlement to benefits under this 

Article, periods of coverage which are credited under Hungarian laws. The total 

number of quarters of coverage to be credited for a year shall not exceed four. 

 

2. Where entitlement to a benefit under United States laws is established according to the 

provisions of paragraph 1 of this Article, the agency of the United States shall compute 

a pro rata Primary Insurance Amount in accordance with United States laws based on 

(a) the person's average earnings credited exclusively under United States laws and (b) 

the ratio of the duration of the person's periods of coverage completed under United 

States laws to the duration of a coverage lifetime as determined in accordance with 
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United States laws. Benefits payable under United States laws shall be based on the 

pro rata Primary Insurance Amount. 

 

3. Entitlement to a benefit from the United States which results from paragraph 1 of this 

Article shall terminate with the acquisition of sufficient periods of coverage under 

United States laws to establish entitlement to an equal or higher benefit without the 

need to invoke the provision of paragraph 1 of this Article. 

 

Article 8 

Hungarian Old-Age and Survivors Benefits 

 

The following provisions shall apply to Hungary: 

 

1. If a Hungarian benefit has been awarded, accumulation of additional periods of 

coverage under United States laws shall not result in any revision or recalculation of 

the Hungarian benefit.  

 

2. Where a person is entitled to benefits under Hungarian laws only with regard to 

periods of coverage completed under United States laws, the Hungarian agency shall 

calculate the amount payable (in accordance with paragraph 3 of Article 6 of this 

Agreement) as if all periods of coverage completed by the person concerned under the 

laws of both Contracting States were completed in Hungary. The Hungarian agency 

shall pay only the proportion of the benefit calculated by this method that corresponds 

to the ratio of periods of coverage completed under Hungarian laws to the total periods 

of coverage under the laws of both Contracting States. 

 

3. Under Hungarian laws, where benefits are calculated on the basis of income and 

contributions, the Hungarian agency shall take into account only income or 

contributions paid under Hungarian laws.  

 

4. Where the total period of coverage completed under Hungarian laws is less than 365 

days, provided that no eligibility to benefits is established only on the basis of this 

period of coverage, the Hungarian agency shall not apply the provisions of this Article. 

 

Article 9 

Hungarian Benefits for Persons with Changed Working Capacity 

 

1.  Where entitlement to a benefit for persons with changed working capacity can be 

established with periods of coverage completed solely under the Hungarian laws, the 

benefit shall be calculated as follows:  

 

a) the Hungarian agency shall calculate the benefit payable under the Hungarian laws 

and subtract from that half of the amount of the old-age or disability benefit awarded 

by the agency of the other Contracting State up to half of the amount of the Hungarian 

benefit calculated; and 

 

b) the Hungarian agency shall calculate the benefit payable under the Hungarian laws 

multiplied by the ratio of periods of coverage completed under the Hungarian laws to 

the total periods of coverage completed under the laws of both Contracting States. 
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2.  The Hungarian agency shall pay the higher of the amounts calculated under 

paragraphs 1 a) and b). 

 

3.  Where entitlement to a benefit can be established exclusively by taking into account 

periods of coverage completed under the laws of both Contracting States, the 

Hungarian agency shall calculate the theoretical benefit amount which would be 

awarded if all periods of coverage under the laws of both Contracting States were 

completed under the laws of Hungary, and multiplying the result by the ratio of 

periods of coverage completed under Hungarian laws to the total periods of coverage 

under the laws of both Contracting States. The Hungarian agency shall pay only the 

proportion of the benefit calculated by this method. 

 

4. Where the total period of coverage completed under the laws of Hungary is less than 

365 days, the Hungarian agency shall not award a benefit under the scope of this 

Article. 

 

5.  Entitlement to a rehabilitation benefit can be established exclusively in the case of 

Hungarian residence. 

 

Article 10 

Miscellaneous Benefit Provisions 

 

Where the laws of either Contracting State provide for a reduction in a person’s benefit 

amount solely because the person receives a benefit from the other Contracting State, such 

reduction shall not apply in the case of a benefit payable exclusively under Articles 7, 8, or 

paragraph 1(b) or paragraph 3 of Article 9 of this Agreement. 

 

PART IV 

Miscellaneous Provisions 

 

Article 11 

Administrative Arrangements 

 

1. The Competent Authorities of the two Contracting States shall: 

 

(a) make all necessary administrative arrangements for the implementation of this 

Agreement and designate liaison agencies; 

 

(b) communicate to each other information concerning the measures taken for the 

application of this Agreement; and 

 

(c) communicate to each other, as soon as possible, information concerning all 

changes in their respective laws which may affect the application of this 

Agreement. 

 

2. The liaison agencies shall be authorized, with the involvement of the Competent 

Authorities, to agree on appropriate measures required for the implementation of this 

Agreement. 

 

Article 12 
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Mutual Assistance 

 

The Competent Authorities and the agencies of the Contracting States, within the scope of 

their respective authorities, shall assist each other in implementing this Agreement.  This 

assistance shall be free of charge, subject to exceptions to be agreed upon in an administrative 

arrangement. 

 

Article 13 

Confidentiality of Exchanged Personal Data 

 

1. Unless otherwise required by the national statutes of a Contracting State, personal data 

transmitted in accordance with this Agreement to one Contracting State by the other 

Contracting State shall be used for purposes of administering this Agreement and the 

laws in Article 2 of this Agreement.  The receiving Contracting State’s national 

statutes for the protection of privacy and confidentiality of personal data and the 

provisions of this Agreement shall govern such use. 

 

2. The Competent Authorities of the Contracting States shall inform each other about all 

amendments to their national statutes regarding the protection of privacy and 

confidentiality of personal data that affect the transmission of personal data. 

 

3. A person may request, and the Competent Authority or agency requesting or 

transmitting personal data must disclose to that person upon such request, the content, 

receiving agency, and duration of use of his or her personal data and the purpose and 

legal grounds for which such personal data were used or requested. 

 

4. The agencies shall take all reasonable steps to ensure that transmitted personal data are 

accurate and limited to data required to fulfill the receiving agency’s request.  In 

accordance with their respective national statutes, the agencies shall correct or delete 

any inaccurate transmitted personal data and any data not required to fulfill the 

receiving agency’s request, and immediately notify the other agency of such correction 

or deletion.  This shall not limit a person’s right to request such correction of his or her 

personal data directly from the agencies. 

 

5. Both the transmitting and the receiving agencies shall effectively protect personal data 

against unauthorized or illegal access, alteration, or disclosure. 

 

Article 14 

Confidentiality of Exchanged Employers’ Information 

 

Unless otherwise required by the national statutes of a Contracting State, employers’ 

information transmitted between Contracting States in accordance with this Agreement shall 

be used for purposes of administering this Agreement and the laws in Article 2 of this 

Agreement.  The receiving Contracting State’s national statutes for the protection and 

confidentiality of employers’ information and the provisions of this Agreement shall govern 

such use. 

 

Article 15 

Documents 
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1. Where the laws of a Contracting State provide that any document which is submitted 

to the Competent Authority or an agency of that Contracting State shall be exempted, 

wholly or partly, from fees or charges, including consular and administrative fees, the 

exemption shall also apply to corresponding documents which are submitted to the 

Competent Authority or an agency of the other Contracting State in the application of 

this Agreement. 

 

2. Documents and certificates which are presented for purposes of this Agreement shall 

be exempted from requirements for authentication by diplomatic or consular 

authorities. 

 

3. Copies of documents which are certified as true and exact copies by an agency of one 

Contracting State shall be accepted as true and exact copies by an agency of the other 

Contracting State, without further certification. The agency of each Contracting State 

shall be the final judge of the probative value of the evidence submitted to it from 

whatever source. 

 

Article 16 

Correspondence and Language 

 

1. The Competent Authorities and agencies of the Contracting States may correspond 

directly with each other and with any person wherever the person may reside, 

whenever it is necessary for the administration of this Agreement. 

 

2. An application or document may not be rejected by a Competent Authority or agency 

of a Contracting State solely because it is in the language of the other Contracting 

State. 

 

3. Decisions of the Hungarian agencies may be mailed using return receipt, and other 

documents may be sent by registered mail directly to persons in the territory of the 

United States. 

 

Article 17 

Applications 

 

1. A written application for benefits filed with an agency of one Contracting State shall 

protect the rights of the claimants under the laws of the other Contracting State if the 

applicant requests that it be considered an application under the laws of the other 

Contracting State.  

 

2. If an applicant has filed a written application for benefits with an agency of one 

Contracting State and has not explicitly requested that the application be restricted to 

benefits under the laws of that Contracting State, the application shall also protect the 

rights of the claimants under the laws of the other Contracting State if the applicant 

provides information at the time of filing indicating that the person on whose record 

benefits are claimed has completed periods of coverage under the laws of the other 

Contracting State. 

 

3. The provisions of Part III shall apply only to benefits for which an application is filed 

on or after the date this Agreement enters into force. 
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Article 18 

Appeals and Time Limits 

 

1. A written appeal of a determination made by an agency of one Contracting State may 

be validly filed with an agency of either Contracting State. The appeal shall be decided 

according to the procedure and laws of the Contracting State whose decision is being 

appealed. 

 

2. Any claim, notice, or written appeal which, under the laws of one Contracting State, 

must have been filed within a prescribed period with an agency of that Contracting 

State, but which is instead filed within the same period with an agency of the other 

Contracting State, shall be considered to have been filed on time. 

 

Article 19 

Transmittal of Claims, Notices, and Appeals 

 

1. In any case to which the provisions of Article 18 of this Agreement apply, the agency 

to which the claim, notice, or written appeal has been submitted shall indicate the date 

of receipt on the document and transmit it without delay to the liaison agency of the 

other Contracting State. 

 

2. In accordance with measures to be agreed upon in an administrative arrangement, the 

agency of one Contracting State shall, upon request of the agency of the other 

Contracting State, furnish available information relating to the claim of any specified 

individual for the purpose of administering this Agreement. 

 

3. Upon request, the liaison agency of either Contracting State shall furnish without cost 

to the liaison agency of the other Contracting State any medical information and 

documentation in its possession relevant to the disability of the claimant or 

beneficiary. 

 

Article 20 

Currency 

 

1. Payments under this Agreement shall be made in the currency of the Contracting State 

making the payments. 

 

2. In case provisions designed to restrict the exchange or exportation of currencies are 

introduced by either Contracting State, the Governments of both Contracting States 

shall immediately take measures necessary to ensure the transfer of sums owed by 

either Contracting State under this Agreement. 

 

3.  Payments made under this Agreement shall be carried out on the basis of the 

respective rules in force in the territory of the paying Contracting State at the date of 

such payments. 

 

Article 21 

Settlement of Disputes 
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1. Any dispute between the Contracting States concerning the interpretation or the 

application of this Agreement shall be, by mutual agreement, resolved by the 

Competent Authorities of the Contracting States.  

 

2. Any difficulties which have not been resolved in accordance with paragraph 1 of this 

Article shall be resolved through diplomatic channels. 

 

Article 22 

Supplementary Agreements 

 

This Agreement may be amended in the future by supplementary agreements which, from 

their entry into force, shall be considered an integral part of this Agreement. Such agreements 

may be given retroactive effect if they so specify, provided that it is advantageous to persons 

affected.  

 

PART V 

Transitional and Final Provisions 

 

Article 23 

Miscellaneous Provisions 

 

1. This Agreement shall not establish any claim to payment of a benefit for any period 

before the date of entry into force of this Agreement, or to a lump-sum death benefit if 

the person died before the entry into force of this Agreement. 

 

2. In determining the right to benefits under this Agreement, consideration shall be given 

to periods of coverage under the laws of both Contracting States and other events 

which occurred before the entry into force of this Agreement. 

 

3. Determinations concerning entitlement to benefits which were made before the entry 

into force of this Agreement shall not affect rights arising under it.  

 

4. The application of this Agreement shall not result in any reduction in the amount of a 

benefit to which entitlement was established prior to its entry into force. 

 

5. In applying paragraph 2 or 4 of Article 5 of this Agreement in the case of persons 

whose detachment or self-employment referred to in those paragraphs commenced 

prior to the date of entry into force of this Agreement, the period of such detachment 

or self-employment referred to in these paragraphs shall be considered to begin on that 

date. 

 

Article 24 

Special Obligations of Hungary Regarding this Agreement 

 

The present Agreement shall in no way prejudice the obligations of Hungary as a member 

state of the European Union.  Consequently, the provisions of the present Agreement shall not 

be invoked or interpreted in such a way as to invalidate or otherwise affect the obligations of 

Hungary imposed by the Treaties on which the European Union is founded. 
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Article 25 

Duration and Termination 

 

1. This Agreement shall remain in force and effect until the expiration of one calendar 

year following the year in which written notice of its termination is given by one of the 

Contracting States to the other Contracting State. 

 

2. If this Agreement is terminated, rights regarding entitlement to or payment of benefits 

acquired under it shall be retained. The Contracting States shall make arrangements 

dealing with rights in the process of being acquired. 

 

Article 26 

Entry into Force 

 

The Governments of both Contracting States shall notify each other in writing of the 

completion of their respective statutory and constitutional procedures required for the entry 

into force of this Agreement.  This Agreement shall enter into force on the first day of the 

second month following the date of the last notification. 

 

 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed the 

present Agreement. 

 

DONE at Budapest  on the 3
rd

 of February, 2015 in duplicate in the Hungarian and English 

languages, the two texts being equally authentic. 

 

(aláírások)” 

 

 

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 

napon lép hatályba. 

(2) A 2. § és a 3. § az Egyezmény 26. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. 

(3) Az Egyezmény, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért 

felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul 

közzétett közleményével állapítja meg. 

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről az egészségügyért felelős miniszter 

gondoskodik. 
  



26 

 

INDOKOLÁS 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális 

biztonságról szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) közvetlen célja a két ország 

között a szociális biztonsági kapcsolatok rendezése. Az Egyezménnyel elérni kívánt 

közpolitikai cél a két ország szociális biztonsági rendszerei koordinációjának elsődlegesen a 

másik ország területén vállalt munkavégzéssel kapcsolatos elősegítése, és ezáltal kiemelten a 

magyar-amerikai gazdasági kapcsolatok fejlesztése volt. 

 

Az Egyezmény létrehozására irányuló tárgyalások 2007-ben kezdődtek az amerikai fél 

kezdeményezésére. A tárgyalások megkezdését indokolta az a tény is, hogy ezt megelőzően 

az Amerikai Egyesült Államokban élő magyarok több alkalommal megkeresték az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának szociális területért felelős jogelődjét azzal, hogy az amerikai 

jog szerint szerzett nyugdíjuk korlátozás alá esik, ha Magyarországon tartózkodnak. Az OEP-

hez beérkezett lakossági megkeresések alapján is az volt megállapítható, hogy mindinkább 

igény mutatkozott arra, hogy egyes társadalombiztosítási kérdések, a többi bilaterális 

egyezményhez hasonlóan kerüljenek rendezésre a két ország viszonylatában is. Az ONYF 

hozzávetőlegesen mintegy háromezer olyan, az Amerikai Egyesült Államokban élő személy 

részére folyósít nyugellátást, akik önálló magyar nyugdíjjogosultsággal rendelkeznek. Jelen 

Egyezmény hatályba lépése kedvezően érintené azon személyeket, akik önálló magyar 

nyugdíjjogosultság megállapításához szükséges szolgálati idővel nem rendelkeznek, de az 

Egyezmény alkalmazása következtében jogosultságot szerezhetnének a magyar nyugellátás-

részre. 

 

Az Egyezmény megkötésével a szerződő államok célja, hogy biztosítsák a magyar és az 

amerikai öregségi, megváltozott munkaképességű személyek részére járó (rokkantsági), 

valamint halál esetén járó (nyug)ellátásokra jogosultságot szerzett személyek szerzett jogai 

megőrzését abban az esetben is, ha a két ország társadalombiztosítási rendszereiben biztosítási 

időt szereztek. 

 

Az Amerikai Egyesült Államok mindemellett Magyarország egyik kiemelt és meghatározó 

tengerentúli partnere. A Nemzeti Külgazdasági Hivatal adatai és értékelése szerint az 

Amerikai Egyesült Államok hazánk egyik legjelentősebb (2011. évi külkereskedelmi 

forgalom szerinti rangsor alapján 13.) kereskedelmi partnere, a tengerentúli kereskedelmi 

partnerországok rangsorában 2011-ben forgalom alapján Kína után a második, az export 

adatok tekintetében viszont első helyen állt. Az Amerikai Egyesült Államok számára 

Magyarország 2011-ben forgalom alapján a 63. legjelentősebb partner volt. A korábbi 

évekhez hasonlítva megállapítható, hogy Szlovákia, Románia, Szlovénia még mindig kisebb 

forgalmat bonyolít az Amerikai Egyesült Államokkal, ugyanakkor Lengyelország és a Cseh 

Köztársaság 2011-ben megelőzte Magyarországot. Az amerikai vállalatok az eddigiekben 

több mint 9 milliárd amerikai dollár értékben ruháztak be Magyarországon ezzel az Amerikai 

Egyesült Államok a negyedik legnagyobb befektető Németország, Ausztria és Hollandia után, 

illetve a legnagyobb nem-európai befektető ország Magyarországon. 

 

Az említett gazdasági szempontok figyelembevételével az Egyezmény célja továbbá, hogy a 

két ország közötti gazdasági kapcsolatok intenzívebbé válásával járó fokozott 

munkaerőmozgás során a munkaválalók, önálló válalkozói tevékenységet folytató személyek 

tekintetében korszerű szociális biztonsági szabályozás érvényesüljön. Az Egyezmény olyan 
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szabályozási környezetet kíván teremteni, amely megkönnyíti az egyezményes államokban 

folyamatban lévő, illetve tervezett befektetésekhez kapcsolódó munkaerőmozgás feltételeit, 

ennek révén Magyarország növelni tudja tőkevonzó képességét a közép-európai térségben. 

 

A szociális biztonsági egyezmények létrehozása során hangsúlyozottan tekintettel kell lenni a 

szociális biztonsági koordináció területén az elmúlt évtizedekben kialakult alapvető elvekre, 

egyidejűleg támaszkodva az Európa Tanács és az Európai Unió keretében kidolgozott jogi 

eszközökre. Az említett jogfejlődés eredményeként a kétoldalú szociális biztonsági 

egyezmények tekintetében meghatározó jellegű az alábbi szempontok, elvek fokozott 

érvényre jutattása:  

- az alkalmazandó jog egyértelmű meghatározása a másik ország területén való 

munkavégzés, illetve az azzal összefüggő tartózkodás esetében (főszabályként a 

foglalkoztatott személyre a munkavégzés helye szerinti jogszabályok vonatkoznak, 

az ez alóli kivételeket egyértelműen rögzíteni kell), 

- az ellátásokra való jog biztosítása, 

- a már megszerzett jogok fenntartása, 

- a jogosultsági időtartamok összeszámítása,  

- az ellátásokhoz való közvetlen hozzáférés Magyarországon kívül, 

- az arányos teherviselés. 

 

Ezen elvek az EU tagállamokkal és más európai országokkal fennálló szociális biztonsági 

koordinációs kapcsolatokban is meghatározóak. 

 

A két ország közötti munkaerőmozgás tekintetében az Egyezmény lehetővé teszi, hogy az 

alkalmazottak, illetve önálló vállalkozói tevékenységet folytató személyek vonatkozásában 

korszerű, a befektetések szempontjából is kedvező kereteket biztosító szociális biztonsági 

szabályozás érvényesüljön. A pozitív gazdasági hatások mellett az Egyezmény hatálya alá 

kerülő személyek is élvezhetnék az Egyezményből származó előnyöket. 

 

Figyelemmel a szerződő államok földrajzi elhelyezkedésére, az Egyezmény szövegét 

előkészítő tárgyalások során a felek egyetértettek abban, hogy az Egyezmény hatálya ne 

terjedjen ki az egészségbiztosítás (a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 

kivételével) és a balesetbiztosítás, valamint a munkanélküli ellátások koordinációjára. Nem 

kerülnek koordinálásra a munkanélküli ellátások nemzeti szabályai sem, mert ezek az 

ellátások azokat a nemzeti törekvéseket szolgálják, amelyek a munkavállalóknak a nemzeti 

munkaerőpiacra való visszavezetését teszik lehetővé a nemzeti szabályozórendszerekben. 

 

 

Az Amerikai Egyesült Államokkal megkötni javasolt Egyezmény ennek megfelelően a 

fentiekben említett elveket a legmesszebbmenőkig figyelembe vette. Az Egyezmény 

várhatóan jótékony hatást gyakorol a kétoldalú kapcsolatokra, az új szabályrendszer az 

Egyezmény hatálya alá kerülő személyek számára is fontos jogosultságokat biztosítana és a 

befektetéseket ösztönző gazdasági környezet kialakításában is szerepet vállalna. 
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RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

Az 1. §-hoz 

 

Az Egyezmény a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 

(a továbbiakban: Nszt.) 2. § a) pontja szerinti nemzetközi szerződésnek minősül, arra ennek 

megfelelően az Nszt. előírásai vonatkoznak. 

 

Az Nszt. 7. § (1) bekezdés a) pontjára és (3) bekezdés b) pontjára való tekintettel a 

nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére akkor kerülhet sor, ha a szerződés 

szövegének ismeretében az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetközi 

szerződés esetében az Országgyűlés erre felhatalmazást ad. 

 

Az Egyezmény előkészítését célzó tárgyalások befejeződésére való tekintettel, az Egyezmény 

végleges szövegének megállapítása (aláírása), továbbá az szükséges, hogy az aláírást 

követően az Egyezmény hatálybalépése érdekében annak kötelező hatályát az Országgyűlés – 

az Egyezmény kihirdetéséről (és a kötelező hatály elismerésére való felhatalmazásról) szóló 

törvénytervezet elfogadása útján – elismerje. A Kormány így az Egyezmény végleges 

szövegének megállapítását követően a törvényjavaslatot benyújtotta az Országgyűlésnek az 

Egyezmény kötelező hatályának elismerése céljából.  

 

A 2. §-hoz 

 

Az Egyezményt annak az állampolgárok jogait és kötelezettségeit közvetlenül érintő jellegére 

tekintettel, mint törvényhozási tárgykörbe tartozó normát, törvénnyel szükséges kihirdetni.  

 

A 3. §-hoz 

 

Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövegét tartalmazza. 

 

Az Egyezmény szövegét megállapító tárgyalások során – általános szociális biztonsági 

szerződéses gyakorlatunknak megfelelően – az amerikai féllel olyan szöveg került 

kialakításra, amely elsősorban a két ország szociális biztonsági rendszerei koordinációjának a 

másik ország területén vállalt munkavégzéssel kapcsolatos elősegítését tűzi ki célul. Az 

Egyezmény hatálya nem terjed ki (a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 

kivételével) az egészségbiztosítás és a balesetbiztosítás, valamint a munkanélküli ellátások 

koordinációjára. A rokkantsági kockázat tekintetében a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátása is koordinálásra kerül magyar részről, olyan módon, hogy – a nemzeti 

jogalkotói szándék, valamint az európai uniós szabályozás figyelembevételével – az érintett 

ellátásokra vonatkozó specifikus jogok és eljárások rögzítésre kerülnek. 

 

Az Egyezmény a fogalommeghatározásokat (1. cikk) követően rögzíti, hogy hatálya azon 

jogszabályokra terjed ki, amelyek a biztosítási és járulékfizetési kötelezettséget, a 

társadalombiztosítási jogviszony alapján nyújtott öregségi és hozzátartozói nyugellátásokat, 

valamint Magyarország vonatkozásában a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait 

szabályozzák (2. cikk). Az Egyezmény személyi hatálya (3. cikk) kiterjed mindazokra, akik 

az Egyezmény tárgyát képező jogszabályok hatálya alá tartoznak vagy tartoztak, valamint 

azon személyekre, akik jogaikat ezen jogszabályok alapján származtatják. 
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Az Egyezmény az egyenlő bánásmód alapelvén (4. cikk) nyugodva szabályozza a kétoldalú 

szociális biztonsági kapcsolatokat, garantálja továbbá az ellátások kifizetésének biztonságát, 

hiszen az ellátások a másik szerződő állam területén tartózkodó személyek számára is az 

ellátást folyósító állam területén tartózkodó személyekre vonatkozó feltételekkel azonos 

módon kerülnek folyósításra és azok nem csökkenhetők arra tekintettel, hogy a biztosított a 

másik ország területén tartózkodik az ellátásnyújtás során. 

 

Az Egyezmény tartalmazza az alkalmazandó jog egyértelmű meghatározását a másik ország 

területén való munkavégzés, illetve az azzal összefüggő tartózkodás esetében (főszabályként a 

foglalkoztatott személyre a munkavégzés helye szerinti jogszabályok vonatkoznak, az ez alóli 

kivételek pontos meghatározásával). A másik ország területén való munkavégzéssel 

kapcsolatban az alkalmazandó jog szabályai között jelen Egyezmény – az európai normáknak 

megfelelően és más hatályos kétoldalú egyezményekhez hasonlóan – főszabályként [5. cikk 

(1) bekezdés] kimondja, hogy a munkavállaló (önálló vállalkozói tevékenységet folytató 

személy) biztosítási kötelezettsége annak a szerződő államnak a jogszabályaihoz igazodik, 

amelynek területén az illető személy a jövedelemszerző tevékenységet folytatja, akkor is, ha 

az érintett személy lakóhelye vagy a munkáltató székhelye a másik szerződő állam területén 

van. Az általános szabály alól kivételt képeznek [5. cikk (2)–(6) bekezdés] többek között a 

másik szerződő fél területére kiküldött, közszolgálatban foglalkoztatott személyek, a 

munkaadó által a másik ország területére munkavégzés céljából kiküldött munkavállalók 

(önálló vállalkozói tevékenységet folytató személyek), a vízi, légi járműveken 

foglalkoztatottak biztosítására vonatkozó rendelkezések. Az 5. cikk (7) bekezdése lehetőséget 

biztosít a részes államoknak arra, hogy meghatározott személyek (azok egyes csoportjai) 

tekintetében – ezen személyi kör kérelme alapján – az Egyezmény előző cikkben szereplő 

szabályaitól eltérő részes állam jogszabályainak alkalmazandóságát állapítsák meg. 

 

Az ellátásokra vonatkozó rendelkezések (6–10. cikk) körében a nyugdíjbiztosítás speciális 

kérdései (biztosítási idők összeszámítása, az ellátások kiszámítása, és a hat negyedévnél, 

illetve egy évnél rövidebb biztosítási időszakok rendezése), valamint a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásainak koordinációjával összefüggő speciális rendelkezések 

szerepelnek. E rész legfontosabb szabályozási pontja, hogy a modern szociális biztonsági 

egyezményes elvek szerint az ellátások megállapítása a megszerzett biztosítási idővel 

arányosan (a pro rata temporis elv alapján) történik. Abban az esetben, ha az ellátásra való 

jogosultságot nem lehet megszerezni a kizárólag egyik szerződő államban megszerzett 

szolgálati idők alapján, lehetőség nyílik arra, hogy az egyes országok ellátást nyújtó 

teherviselői figyelembe vegyék a másik ország biztosítási rendszerében szerzett időt is. Az 

Egyezmény alapján alkalmazandó megállapítási szabályok révén a magyar és az amerikai 

teherviselő intézmények az általuk alkalmazott jogszabályok szerint megszerzett biztosítási 

időket arányosítják a két országban megszerzett biztosítási idők összegével. Ezt az arányt ezt 

követően érvényesítik azon (elméleti) összeg tekintetében, amelyet akkor állapítanának meg, 

ha az összeszámított szolgálati időket kizárólag a saját területükön szerezte volna a biztosított. 

 

Az Egyezmény végrehajtásához szükséges általános elveket, igazgatási rendelkezéseket, 

részletszabályokat külön – az Egyzemény 11. cikkében nevesített – Igazgatási Megállapodás 

tartalmazza, amely meghatározza a Szerződő Államok hatóságai és teherviselői közötti 

együttműködés szabályait. Az Egyezmény szabályozza az összekötő szervek kijelölésének 

előírását, a végrehajtás során elengedhetetlen igazgatási együttműködés elveit (11–12. 

cikkek).  
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Az Egyezmény az adatvédelem vonatkozásában részletes, az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel 

összhangban álló rendelkezéseket állapít meg (13. cikk), külön cikkben szabályozza az 

adatvédelmi kérdéseket a munkáltatókra vonatkozó információk tekintetében (14. cikk). 

 

Az Egyezmény előírásokat tartalmaz az illetékek és hitelesítési díjak vonatkozásában (15. 

cikk). 

 

Az Egyezmény rögzíti a részes felek (érintett hatóságaik) egymás közötti, valamint az érintett 

személyekkel (ügyfelekkel) történő kapcsolattartás alapvető szabályait (16. cikk). 

 

Az Egyezmény 17–19. cikkei rendelkeznek az Egyezménnyel összefüggésben benyújtott 

kérelmek, jogorvoslati kérelmek és nyilatkozat benyújtásával összefüggő garanciális 

szabályokról.  

 

Az Egyezmény az ellátások kifizetésével kapcsolatos szabályokat tartalmaz (20. cikk), rögzíti 

a vitás kérdések rendezésének szabályait (21. cikk), külön is nevesíti a szerződő felek újabb, 

kiegészítő megállapodások kötésére irányuló jogát (22. cikk). 

 

Az átmeneti és záró rendelkezésekben (23–26. cikkek) elsődlegesen a hatálybalépés és az 

időbeli hatály, továbbá Magyarország Európai Uniós kötelezettségeinek rögzítése 

szerepelnek. 

 

Az Egyezményben alkalmazott szociális biztonsági koordinációs rendelkezések teljes 

mértékben összhangban vannak az Unió joga szerinti szabályozás elveivel, és az Európai 

Unió Bírósága által C-55/00. sz. Gottardo ügyben hozott ítéletében foglaltakkal. Az 

Egyezmény ún. EU-klauzula révén kimondja, hogy az Egyezmény nem befolyásolja azokat a 

kötelezettségeket, amelyek Magyarország Európai Uniós tagságából fakadnak. A fenti cikk 

Egyezményben való megjelenítésével Magyarország eleget tesz a szociális biztonsági 

rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet 72. cikk a) pontja alapján az igazgatási bizottság által elfogadott, P1. 

ajánlásban foglaltaknak. 
 

A 4. §-hoz 

 

A törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal a kivétellel, hogy a 3. §, azaz az 

Egyezmény a mindkét ország törvényhozó testületének döntését követően a kötelező hatály 

elismeréséről (megerősítésről) szóló utolsó értesítés napját követő második hónap első napján 

lép hatályba. A lefolytatott szükséges belső eljárásról a Szerződő Felek írásban, diplomáciai 

úton értesítik egymást. 


