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A Pécsi Tudományegyetemen képviselettel rendelkező szakszervezetek, 2008. december 
14-én megkapták a munkáltató csoportos létszámleépítéssel kapcsolatos értesítését. 
 
A munkáltató által fenti tárgyban összehívott konzultációkon a szakszervezetek részt 
vettek és kifejtették álláspontjukat a csoportos létszámleépítéssel kapcsolatban. 
 
A konzultációk megállapodásra nem vezettek a munkáltató és közöttünk lévő eltérő 
álláspontok miatt, amelyeket a tárgyalásokon többször jeleztünk. 
 
A Központi Konyha (Kűrt út) ideiglenes bezárásával kapcsolatos munkáltatói 
kezdeményezést tudomásul vesszük. 
 
Az Akác utcai telephelyen működő konyha bezárását és az ezzel kapcsolatos csoportos 
létszámleépítést elfogadhatatlannak tartjuk, mert véleményünk szerint ezen egység jól 
felszerelt, jó műszaki állapotban van és érvényes működési engedéllyel rendelkezik 250 
fő/adag erejéig. 
 
A munkáltató által az üzemegységgel kapcsolatos külső szakértő által készített 
tanulmány mindezeket messzemenően megerősíti. 
 
Véleményünk szerint, így az Akác utcai konyhai egység mindenféle plusz járulékos 
költségek nélkül biztosítani tudja a telephelyen a betegek és alkalmazottak étkeztetését, 
számításaink szerint a becsült külső szolgáltatói ár alatt, várhatóan jobb minőségben. 
Ezen állításunkat a munkáltató semmilyen számítással megcáfolni nem tudta. 
 
Arra a kérdésünkre, hogy a munkáltató által megszüntetendő konyhai tevékenység után, 
a jelzett üzemegységet kívánja-e a munkáltató más szolgáltatóval működtetni, nem 
kaptunk választ. 
 
A szakszervezetek fentiek alapján a jelzett csoportos létszámleépítést indokolatlannak és 
gazdaságtalan lépésnek tartja. 
 
A munkáltató által tervezett létszámleépítés kapcsán, ezért a munkáltatóval 
megállapodást nem kívánunk kötni. 
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