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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

11. megállapítja, hogy az akadémia 

székhelyének az Egyesült Királyságból 

Magyarországra történő áthelyezése és az 

új helyszínen a személyzet fizetésére ennek 

következtében alkalmazott, jóval 

alacsonyabb korrekciós együttható miatt 

megnőtt a felmondások száma; megjegyzi, 

hogy több intézkedés is született e jelenség 

enyhítésére; megjegyzi azonban, hogy az 

alacsony besorolású álláshelyek és az 

alacsony korrekciós együttható nem 

ösztönzi a külföldieket (különösen Nyugat- 

és Észak-Európából) arra, hogy 

Magyarországra költözzenek, és hogy 

ennek következtében nem biztosított a 

személyi állomány földrajzi egyensúlya; 

ezzel összefüggésben megjegyzi, hogy 

2016-ban az akadémia személyi 

állományának 30%-a magyar volt, ami 

aránytalan szám; aggodalommal állapítja 

meg a Számvevőszék jelentése alapján, 

hogy a magas munkaerő-fluktuáció 

hatással lehet az üzletmenet 

folytonosságára, és befolyásolhatja az 

akadémiának a munkaprogramjában 

szereplő tevékenységek végrehajtására 

irányuló képességét, és jelzi, hogy erre a 

problémára megoldást kell találni; 

megjegyzi továbbá, hogy a személyzet 

földrajzi egyensúlya kihat a személyzeti 

költségekre, aminek eredményeként az a 

döntés született, hogy az 1. címben fel nem 
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használt pénzeszközöket átcsoportosítják a 

3. címbe, lehetővé téve további operatív 

tevékenységek végrehajtását; 

használt pénzeszközöket átcsoportosítják a 

3. címbe, lehetővé téve további operatív 

tevékenységek végrehajtását; 

aggodalmának ad hangot a jogállamiság 

magyarországi helyzetét illetően, és ezzel 

összefüggésben az akadémia hosszú távú 

helyzetét illetően is; hangsúlyozza, hogy 

az ügynökségek valamely tagállamban 

történő elhelyezésekor és más tagállamba 

történő áthelyezésekor figyelembe kell 

venni a hatékonyságot; 

Or. en 

 

 


