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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

A bejelentő kifogásolja a 2016.évi
CLXVII. törvény 12.§-át.
Álláspontja szerint a jogszabály
méltánytalan és hátrányos, mivel a 12. §
előírja, hogy a tárgyévet követő január 1-től
növelni kell 0,5 %-kal a nyugdíj összegét a
tárgyévben elért olyan jövedelem 1/12-e
után, amely után a nyugdíjjárulék
megfizetésre került.
Megírta, hogy korábban kérelemre
indult a folyósítás és legkorábban már a
tárgyévet követő év februárjában esedékes
nyugdíjat az emeléssel együtt folyósították.
2017. január 1-től azonban kérelmet nem
lehet beadni, az ONYF "hivatalból"
állapítja meg és legkésőbb 2017. október
31-ig – visszamenőleg – folyósítja az
emelést.
A bejelentő sérelmezi, hogy a
jogszabályban előírt emelést 10 havi
késedelemmel folyósítja az ONYF –
feltételezése szerint – kamat nélkül, mivel
az ONYF részére az emeléshez szükséges
adatok a tárgyévet követő hónap 12. napján
(január 12-én) már rendelkezésre állnak és
így értelmezhetetlen a 10 hónap várakozás.
Hátrányos a rendelkezés, mert
olyan élethelyzetet teremt, hogy pl. egy
kérelemhez szükséges – a növelt összeget
feltüntető – jövedelemigazolás nem áll a
nyugdíjas rendelkezésére október 31-ig.

lezárt

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) a bejelentést
megvizsgálta és az alábbi tájékoztatást adta.
A bejelentő sérelmezte, hogy a 0,5 %-os nyugdíjnövelést hivatalból október
végéig fogják megállapítani, szemben azzal, amikor kérelmére már a februári nyugdíjával
együtt megkapta a növelést.
Az EMMI tájékoztatása szerint a NAV július hónapban adja át a konszolidált
éves járulék-bevallási adatokat a nyugdíjbiztosítás részére. Ezt követően, az adatok
feldolgozása alapján lehetséges a jogosultak számára megállapítani a növelés összegét, és
intézkedni annak folyósításáról.
A bejelentő által említett eset, amely szerint a kérelmére megállapított növelés
összegét már a februári nyugdíjjal együtt folyósították, akkor volt lehetséges, ha az
elbírálásához szükséges valamennyi adatot tartalmazó munkáltatói igazolást az
igénybejelentéssel együtt benyújtotta.
A hivatalból történő megállapítás bevezetésének az volt a célja, hogy az
igénylőket és foglalkoztatóikat tehermentesítse az adatszolgáltatással és a kérelem
benyújtásával járó többletfeladatoktól.

