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Hazai kihirdetése után közel másfél évvel, 2016. szeptember 1-jén hatályba lép 
az amerikai-magyar szociális biztonsági egyezmény. 

Kikre és milyen járulékokra vonatkozik az 
egyezmény? 
Az egyezmény azon magánszemélyekre terjed ki, akik 
az Egyesült Államokban és/vagy Magyarországon – az 
adott állam joga szerint – biztosítási jogviszonyban 
álltak/állnak, valamint ezen magánszemélyek olyan 
hozzátartozóira, akik a magánszemély biztosítási 
jogviszonya folytán juttatásban részesülhetnek. 

Az egyezmény meghatározza, hogy a hatálya alá 
tartozó magánszemélyek mely államban minősülnek 
biztosítottnak, rendelkezik a saját jogú és hozzátartozói 
nyugellátásokról, rokkantsági ellátásokról, valamint 
Magyarország tekintetében az egészségbiztosítási 
és munkanélküliségi ellátások fedezetéül szolgáló 
járulékokról. 

Kiküldetésre vonatozó mentesség
Az egyezmény rendelkezései szerint a kiküldetés 
keretében munkát végző magánszemélyek a küldő 
ország jogszabálya szerint biztosítottak, feltéve, hogy 
a kiküldetés időtartama nem haladja meg az öt évet, 
a munkáltató székhelye a küldő országban van, és a 
kiküldetés megelőzően a munkavállaló biztosított volt 
a küldő országban.  

Öt évnél hosszabb kiküldetések esetén is 
lehetőséget ad az egyezmény további kivétel 
alkalmazására. Ebben az esetben a két ország 
hatóságának meg kell állapodnia a mentesség 
alkalmazásáról. 

A fogadó országban a biztosítotti jogviszony küldő 
országbeli igazolásának érdekében szükséges 
igazolást igényelni a küldő ország illetékes 
hatóságától. (Egyes esetekben mindkét ország 
illetékes hatóságának jóvá kell hagynia a kérelmet.)

A jelenleg is folyamatban lévő kiküldetések 
Az egyezmény hatályba lépését megelőzően 
megkezdett kiküldetések esetében fontos 
megjegyezni, hogy az ötéves mentességi időszakot 
2016. szeptember 1-től szükséges számítani, mintha 
a kiküldetés kezdete 2016. szeptember 1. lenne. 

Biztosítási idők összeszámítása
Az egyezmény alapján az egyik országban 
megszerzett biztosítási időt a másik ország hatósága 
is figyelembe veszi a nyugdíj megállapításánál – 
kivéve, ha a magánszemély az adott országban töltött 
biztosítási ideje alapján elegendő idővel rendelkezik 
ahhoz, hogy az adott országban teljes összegű 
nyugellátást kapjon. 

A biztosítási idő összeszámításánál az egyezmény 
hatályba lépését megelőző időszakban szerzett 
biztosítási időket is szükséges figyelembe venni, 
amennyiben a magánszemély 2016. szeptember 1-jét 
követően válik jogosulttá az ellátásra.
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