
VÁLLALATI MUNKASZERVEZÉS 

A fúziók tapasztalatai 

A korábbi fúziók tapasztalataiból levonható legfontosabb tanulság, 
hogy a „lágy tényezők”-nek döntő szerepük van a sikerben. Fontos a 
vezetők kiválasztása, és bevonásuk az integráció folyamatába, de a 
siker előfeltétele, hogy ők maguk jól informáltak legyenek és ismere-
teiket őszintén adják tovább.  
 
Tárgyszavak: felmondás; átvilágítás; vezetői magatartás; integráció; 

menedzsment; fúzió. 

A fúzió előtt és után 
A korábbi fúziók némelyike kevéssé bizonyult sikeresnek, sőt egye-

sek kudarcot vallottak. A sikertelenség többnyire kulturális és személyes 
okokra vezethető vissza, mivel a fúziók során kevés figyelmet fordítanak 
a kulturális szempontokra és a munkatársakra (1. táblázat). Ha a ha-
gyományokat és értékeket elhamarkodottan sutba dobják, az identitás 
válik kérdésessé. A fúziók kihatásait ritkán gondolják át a munkatársak 
szemszögéből, és a vezetés kevéssé van tudatában annak, hogy az ösz-
szeolvadásnál a lélektani munkaszerződés válik kétségessé. 

A következmények közül különösen fájdalmas a kulcsfontosságú 
személyek és a kiemelkedő tudású munkatársak vagy egész csoportok 
elmenetele. Azok a munkatársak, akik fel akarnak mondani (belső fel-
mondás), csak egy részét teljesítik annak, amennyit egy teljesen elköte-
lezett dolgozó. A felmondások és a fluktuáció költségeit általában jelen-
tősen alábecsülik.  

A fúziót megelőző értékelési fázisban kulturális és személyi szem-
pontból előtérbe kerülnek a munkaerő-kockázatok, a kiemelkedő telje-
sítményű munkatársak azonosítása, a kultúrák összeegyeztethetőségé-
nek elemezése, és az ellenállás elemzése, míg a fúzió utáni fázisban a 
személyes beilleszkedés és a kultúra kialakítása a tét.  

Az értékelési fázis 
Ebben a szakaszban átvilágításra kerül sor, alaposan megvizsgálják 

az új partner belső tulajdonságait. A munkaerő-elemzés, ha egyáltalán 



végrehajtják, általában differenciálatlanul, és nem kellő mélységben tör-
ténik. Ha a fúzió kihatásait a leendő munkatársak szemszögéből már egy 
korábbi fázisban átgondolnák, számos aggodalom és bizonytalanság 
megelőzhető lenne. A többi kockázathoz hasonlóan a munkaerő-
kockázatokat is alaposan meg kell fontolni, amihez felhasználható a 
munkaerő-kockázat modellje, amely lefedi a fontosabb kockázati terüle-
teket (1. ábra).  

1. táblázat 
A személyzeti munkához fontos: ellenőrző pontok az összeolvadásoknál 

 
 Értékelési fázis Integrációs fázis 
Személyzeti munkáltatók teljesítményének összeha-

sonlítása 
Jövőorientált, közös humánerőforrás-
stratégia  

 javadalmazási rendszerek és szociális 
juttatások összehasonlítása 

mennyiségi és minőségi személyzetter-
vezés 

 megállapodások rendkívüli többletigé-
nyekről (felmondási határidők, nyugdíjak, 
végkielégítések és egyebek) 

kulcspozíciókat a lehető leggyorsabban, 
de gondosan betölteni 

 előgondoskodási rendszerek a kulcsfontosságú személyeket és kiváló 
teljesítményű dolgozókat a vállalathoz 
kötni 

 a személyi állomány szerkezetének 
elemzése/személyzettervezés a fúzió 
után 

munkaerő-leépítési terv 

 a személyzetkontrolling mutatószámai intézkedések az ottmaradó dolgozók belső 
felmondásának megakadályozására  

 a személyzeti stratégiák és személyzet-
menedzsment-rendszerek összeegyez-
tethetősége 

a leendő munkatársaknak a perspektívát 
felmutatni 

 a személyügyi információs rendszerek 
összeegyeztethetősége 

a személyzetvezetési eszközöket harmo-
nizálni 

 kulcsfontosságú személyek lehetőségei jutalmazási rendszerek, amelyek hatéko-
nyan támogatják az új struktúrát 

 kiemelkedő teljesítményű munkatársak 
kilépési kockázata 

a személyügyi információs rendszerek 
integrálása 

 munkahelyi légkör és elkötelezettség-
elemzés 

egységes alkalmazási feltételek 

 vezetők és leendő munkatársak minőségi 
kompetenciái 

szakképzettségi szükségletek értékelése 
és a személyzetfejlesztés felgyorsítása 

 a HE-részlegek auditálása a HEM professzionalizálása 
 kapcsolatok az üzemi tanáccsal a lélektani munkaszerződés újrafogalma-

zása 

 



Az 1. táblázat folytatása 
 
 Értékelési fázis Integrációs fázis 
Kulturális vállalati kultúra elemzése erős vezetés az integrációs folyamat 

ideje alatt 
 a kultúrák összeegyeztethetőségének 

megítélése 
kölcsönösen tanulni a másik kultúrából 

 változtatási készség / ellenállás-elemzés intézkedések a változtatás- és konfliktus-
kezelés támogatására 

  professzionális coaching 
  folyamatos kommunikáció 
  a tapasztalatok átgondolása 
  az összeolvadás folyamatának 

kontrollingja 
 
 

 
 

1. ábra Munkaerő-kockázat modellje az értékelési  
fázisra 

nem megfelelő 
képzettségű leen-
dő munkatársak 
(alkalmazkodási 

kockázat) 

kiemelkedően 
teljesítő munka-

társak hiánya 
(szűk  

keresztmetszet 
kockázata) 

teljesítmény-
visszatartás 
(motiváció- 
kockázat) 

veszélyeztetett,
kiemelkedően 

teljesítő  
munkatársak  

(kilépési kockázat)

kockázat 
ellenőrzése 

kockázat  
azonosítása 

kockázat 
felmérése 

kockázat 
irányítása 



Ha hiányoznak a kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársak, szűk 
keresztmetszet alakulhat ki, ekkor a lehetséges megoldás a személy-
zetmarketing vagy a szervezeten belüli képességek felismerése és kifej-
lesztése. Azt a veszélyt, hogy a kulcsfontosságú személyek elhagyják a 
vállalatot, kilépési kockázatnak nevezhetjük. A veszélyeztetett munkatár-
sakat észre kell venni és a vállalatnál kell tartani (visszatartás-
menedzsment). A nem megfelelő képzettségű leendő munkatársak al-
kalmazkodási kockázatot jelentenek, szükségessé válik az átképzésük 
és szakképzésük. Akkor is fennáll az alkalmazkodási kockázat, ha a le-
endő munkatársak nem tudnak vagy nem akarnak az új kulturális köve-
telményekhez alkalmazkodni. A nem motivált munkatársak, akiknek fel-
mondtak vagy akik kiégtek, motivációs kockázatot képviselnek. A dolgo-
zók elkötelezettsége egyre jelentősebbé. Tapasztalatok szerint az ösz-
szeolvadásoknál különösen a kilépési és a motivációs kockázat nagy. A 
munkaerő-kockázatok mellett az átvilágítás során vizsgálni kell a mun-
káltató teljesítményét, a munkaerő-költség befolyásolhatóságát, a mun-
kaerő-állomány összetételét, a mutatószámokat, a személyzetmenedzs-
mentek és a különszerződések összeegyeztethetőségét.  

A fúziók akkor eredményesebbek, ha az eltérő értékeknek már elő-
zőleg tudatában vannak, és a jövőbeli új központi értékeket közösen ál-
lapítják meg. Egyetlen kultúrát sem szabad egy másikra ráhúzni, inkább 
azt kell megtudni, hogy a másik kultúrából mit lehet tanulni. A vállalati 
kultúra elemzése objektívebb alapot képez a párbeszédre, és hozzájárul 
a kölcsönös megismeréshez és megértéshez. Felismerik az aggodalma-
kat, ellenállásokat és konfliktusokat, a problémák ezzel megvitathatókká 
válnak. 

Az integrációs fázis 

A fúziók és felvásárlások szakértői tapasztalat szerint a folyamat a 
szerződéskötéssel lezárul. Az integrációs fázis már nem érdekli őket, jól-
lehet az eredmény szempontjából az a döntő. Itt különösen fontos sze-
repet játszik a humánerőforrás és a vállalati kultúra. A személyi és kultu-
rális szinten folyó integrációs munkát gyakran alábecsülik, és csak utólag 
ismerik el a sikert eldöntő tényezőként.  

A fúziók nagyszabású átalakulási folyamatok, amelyekre érvénye-
sek az ilyen folyamatok általános alapelvei, de ezenkívül figyelembe kell 
venni a fúziókat követő személyi és kulturális integráció sajátos szem-

 



pontjait is. Az átalakulásnak két szinten, „lágy és kemény építőkövekkel” 
kell végbemennie: 

– A kemény szint a környezet, a keretek, a játékszabályok vagy a 
stratégiák, struktúrák és erőforrások.  

– A lágy építőkövek szintjének tárgya az akarat és az érzelmi oldal, 
valamint az értékek és a kultúra.  

Mindkét szint kölcsönösen befolyásolja egymást és együtt vezetnek 
a sikerhez.  

A fontosabb építőkövek közé tartozik a fúzió hátterében álló indíték 
világossá tétele úgy, hogy az egyes emberek felismerhessék a fúzió ér-
telmét és személyes előnyeit. Minden leendő munkatárs szeretné ismer-
ni a saját helyét a vállalatnál, és látni, hogy milyen lehetőségek és kihí-
vások várnak rá. A munkatársak lelkiállapota szorosan összefügg az in-
formációpolitika őszinteségével és gyorsaságával. A menedzsmentnek 
hitelesen kell továbbítania azokat az információkat, amelyek a fúzió bi-
zonytalan időszakában a dolgozókat leginkább érdeklik, mint pl. a válla-
lat stratégiai iránya, a tervezett racionalizálások, változások a fizetési és 
a szociális juttatási rendszerekben, valamint az elvégzendő munka, a 
munkaidő-szabályozás, a munkafeltételek, és esetleges áthelyezések. 
Az őszinteség megszünteti a bizonytalanságot, a hamis elképzeléseket, 
a félelmet, és meggyőz a hitelesség és a bizalom révén.  

A változtatás szándékát érzelmileg teszik nyilvánvalóvá a szimboli-
kus cselekvések, mint pl. a múlt méltatása és tudatos elbúcsúztatása, 
mielőtt közösen kialakítják a jövőt.  

Minden fúziónál döntő szerepet játszik a menedzsment elkötelezett-
sége, amely nélkül hiányzik az erő a megvalósításhoz. A fúziók kihívást 
jelentenek a vezetők számára, ugyanakkor jó alkalmat szolgáltatnak az 
utódjelöltek vezetői képességének megfigyelésére.  

A tanuló vállalat  

A tanuló vállalatot az átalakulási folyamat tudatos átgondolása jel-
lemzi, az időszakonkénti, intézményesített helyzetmeghatározások arra 
szolgálnak, hogy a folyamatot ismételten átfogóan szemügyre vegyék, 
működésben tartsák és új impulzust adjanak neki. 

Minden fúzió bizonytalanságot teremt. Nagy a veszély, hogy a válla-
lat hosszú ideig csak önmagával foglalkozik. Ezért amilyen gyorsan csak 
lehet, világos viszonyokat kell teremteni a szerkezet, a személyzet, a ve-
zető- és a kulcspozíciók terén, és rögzíteni kell a legfontosabb játéksza-
bályokat. Az összeolvadás után a személyi kérdések élveznek elsőbb-



séget. Érdemes gondosan kiválasztani a megfelelő embereket, akik 
megértik a közös jövőképet, a munkatársakat lelkesíteni tudják iránta, és 
folyamatos párbeszédben át tudják adni az értelmét. A vezetői testület-
nek naponta meg kell győznie az embereket, de döntő jelentőségű, hogy 
mit méltatnak figyelemre, mit hangsúlyoznak és mit dicsérnek. 

A vállalatoknak el kell gondolkodniuk arról, hogyan akadályozhatják 
meg, hogy a legjobb embereik elhagyják a vállalatot. A felmondásokat 
gyakran úgymond vis majornak fogadják el, hagyják a jó munkatársakat 
kilépni ahelyett, hogy aktívan és megelőzésként tennének valamit elle- 
ne. A nagy gonddal újra felépítendő know-how nagy károkat okoz a vál-
lalatnak; a kulcsfontosságú emberek megtartása sokkal kevesebbe ke-
rül, mint az újakba való befektetés. A visszatartás-menedzsment kifize-
tődik. 

Mindenek előtt azonban fel kell építeni egy vállalati kultúrát, amely 
tiszteleten és megbecsülésen alapszik, és amelyben az emberek tanul-
nak egymástól. Ezt szolgálhatják az átalakulás kezelését támogató mo-
dulok, valamint a professzionális coaching. 

A világos célok és mérföldkövek mellett létre kell hozni egy keretet, 
és világos üzeneteket kell közölni. A mindennapok kis jelei, amelyek egy 
irányba mutatnak, megerősítik azt, amit már elértek, és a visszacsatolási 
folyamat kerekké teszi az átalakulás tervét. 

A vezetők szerepe 

Az összeolvadás folyamatában a menedzsereknek kiemelkedő sze-
repük van. Az integrációs fázisban különös kihívással kerülnek szembe: 
a strukturális és eljárási változásokat az integrációs folyamat összes sze-
replőinek interakcióihoz kell vezetni. A szervezet ebben a fázisban olyan, 
mint egy küzdőtér a hatalomért és befolyásért. Érdekszférák ütköznek 
egymással, konfliktusok lépnek fel, hatalmi játékok folynak. Karrierszem-
pontok mellett a hatalom- és presztízsvesztéstől való félelem és a szű-
kös erőforrások is konfliktusokhoz vezetnek. Mindaz, amiért a múltban a 
munkatársak és a vezetők megküzdöttek, kérdésessé válik. A változta-
tást célzó intézkedések érintettjei hajcsárokká vagy fékezőkké válnak, 
szenvedélyes játékosokká, vagy ügyes taktikusokká, aszerint hogy miből 
húzhatnak hasznot. 

Ezek a felfokozott tevékenységek nem véletlenek: különösen a vál-
tozás fázisában nő meg a lehetősége annak, hogy a cselekvési mozgás-
teret kihasználják és saját céljaikat kövessék. Az érintett vezetők és 

 



munkatársak reakciói a tulajdonképpeni integrációs fázis előtt, alatt vagy 
csak utána figyelhetők meg.  

A fúziók megvalósítása gyakran politikai megoldásokat hoz, ame-
lyek a feladatok, struktúrák és folyamatok alapos megváltoztatását jelen-
tik, és következményeiket tekintve megkérdőjelezik a szervezeti egysé-
gek rendelkezési jogát az erőforrások felett. A politikainak érzékelt hely-
zet elemzése, a potenciális vezetők között a támogatók és az akadályo-
zók azonosítása a fúziós folyamat sikerének döntő építőköve. 

Az integrációs folyamatban az ellenőrizetlen hatalmi harcok meg-
akadályozásának előfeltétele, hogy a felső vezetés minden szinten elfo-
gadja a politikai vitákat, mint amelyek természetesek egy szervezetben, 
amelyben emberek tevékenykednek.  

Különleges kihívást jelent a felső vezetésnek az erőviszonyok meg-
határozása, minthogy kénytelen a vezetőire hagyatkozni, azokra, akik-
nek az egzisztenciája éppen a fúzió miatt kérdésessé válik. Különösen a 
központi területeken vezet a fúzió a vezetők számának megduplázásá-
hoz, és nem mindegyik maradhat vezető az új vállalatnál.  

Célszerű a jövőbeli szervezeti felépítést és a vezetők kiválasztását 
külső segítséggel és az igazgatótanács támogatásával gyorsan megkez-
deni, ezáltal megakadályozható a szervezet bénultsága.  

A vezetők felkészítése 

A változás időszakában a vezetőknek elő kell segíteniük, hogy a 
teljesítménykiesés minél rövidebb ideig tartson. A fúzió végrehajtása 
nagy igényeket támaszt a vezetőkkel szemben, ezért szükséges az előt-
tük álló feladatokra és szerepekre felkészíteni őket. Nem lehet abból ki-
indulni, hogy a felelős vezetők maguktól is meg tudnak felelni a megvál-
tozott és megnövekedett követelményeknek. Célszerű az integrációme-
nedzsment feladataira workshopok (szakszemináriumok), tréningek és 
coachingok segítségével felkészíteni őket (2. ábra).  

A vezetők kiválasztása 

A vezetők kiválasztását célszerű közvetlenül a fúziós tárgyalások 
befejezése után megkezdeni, és lehetőleg a fúzió határnapját messze 
megelőzően lezárni. Az új vezetők kezdettől fogva bevonhatók az integ-
rációs folyamatba, ezáltal realizálhatóvá válnak a felső vezetés új vállala-
ti stratégiái és céljai. Különösen azokat a személyeket kell kiválasztani, 
akik vezetői képességeik alapján abban a helyzetben vannak, hogy 



munkatársaikat a fúzióhoz vezető úton kísérjék, és az abból következő 
pszichoszociális követelményeknek megfeleljenek. A kiválasztás során 
nem lehet szempont az összeolvadó vállalatok különböző nagyságához 
való arányosítás.  
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2. ábra Lehetséges intézkedések  
az integrációmenedzsmentben 

 
 
Első lépés egy olyan vezetői profil felvázolása, amely megfelel a vál-

lalatvezetés igényeinek a vezetői magatartás tekintetében. Ebben a fá-
zisban a szakmai rész figyelmen kívül hagyható. A vezetői profilnak azo-
kat a tulajdonságokat kell leképeznie, amelyek a konkrét fúziós folya-
matban és az azt követő fázisokban feltétlenül szükségesek az új szer-
vezet sikeréhez (3. ábra). 

A folyamatban fontos szerepet játszanak olyan vezetői tulajdonsá-
gok, mint az információk őszinte továbbadása, a nyitott kommunikáció, a 
munkatársak erősségeinek kihasználása, a jól teljesítő dolgozók motivá-
lása, az a képesség, hogy a megoldásokat közösen dolgozzák ki, kis si-
kerélményeket teremtsen, és hogy érdeklődjön a munkatársak igényei 
iránt – mindez hozzájárul ahhoz, hogy a munkatársak készek legyenek a 
változtatásra. 
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3. ábra Menedzs
 
 
Ideális esetben ez a v

amelyek a sikeres fúzió utá
társakat. Közvetlenül a vez
kezdődhet a megfelelő szem

A legjobbak megtalálá
tosan kiírni, és a pályázóka
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szintű vezetőknek részt kell venniük a döntésekben és példát kell mutat-
niuk a változási folyamatban. Az összeolvadás után egy évvel sor kerül a 
vezetők stílusának elemzésére, hogy mennyiben valósítják meg a válla-
lat vezérgondolatait, és idejében tárják fel a nem kívánt vezetői magatar-
tást. Ugyanakkor a vezetők a munkatársaktól is kapnak visszajelzéseket, 
amelyek alapján a pozitívumokat közösen megerősítik, feltárják a javítási 
lehetőségeket, és személyzetfejlesztési intézkedéseket realizálnak.  

Ajánlatos ezt az elemzést 2-3 évenként megismételni, hogy nyomon 
követhessék a vállalatnál a vezetői kultúra továbbfejlődését. Ideális 
esetben ez kiegészül egy „alulról felfelé” értékeléssel, amely lehetőséget 
ad a munkatársaknak, hogy rendszeresen adjanak visszajelzést vezető-
iknek. 

Az AGRAVIS Raiffeisen AG példája 

A mezőgazdaság és háttériparágainak nehéz helyzete, környezeti 
feltételei, és a növekvő versenynyomás miatt az RHG Nord AG (Hanno-
ver) és a RCG Nordwest eG (Münster) már évek óta nehéz helyzetben 
voltak, ami mindkét vállalatnál fúziós törekvéseket idézett elő. 2004. júli-
usban a két vállalat grémiumai megszavazták az összeolvadást, létrejött 
az AGRAVIS Raiffeisen AG. Ezzel megindult az a folyamat, amely 
eredményes, költségérzékeny irányba fejleszti a fuzionált vállalatot. 

A fúziót megelőzően, 2003 decemberében hozták meg az új vállalat 
felső vezetői a személyzetre vonatkozó döntést, amit időben közöltek az 
érintettekkel. Az RHG Nord AG egyes részterületeken kénytelen volt je-
lentős létszámcsökkentést végrehajtani. A létszámleépítések során a 
legtöbb esetben a vezetők munkajogi szakismereteinek hiánya félreérté-
sekhez, nehézségekhez és magas költségekhez vezet. Számos vezető 
nincs eléggé felkészítve megbeszélésekre a munkatársakkal sem az el-
bocsátás, sem a vállalatnál marasztalás esetére. Ezért szükséges volt 
vezetői tréning keretében felkészíteni a résztvevőket az átszervezés és 
az előttük álló integráció fontos feladataira. 

Ezen a tréningen kötelező volt résztvenni mind az I. szintű vezetők-
nek (részlegvezetők), mind a II. szintű vezetőknek (régióvezetők). A tré-
ninget külső személyzeti tanácsadó bevonásával tervezték el. A koncep-
ció kialakításának fázisában tartottak egy félnapos vezetőségi work-
shopot, amelyen meghatározták a tréning céljait, tartalmát és a záróest 
előkészítését; továbbá sor került előkészítő és coaching-napra a sze-
mélyzeti előadók részére, akik közül egy-egy minden tréningen társtré- 
 

 



nerként dolgozott, pl. kiscsoportokban vezette a különféle beszélgetési 
helyzetek gyakorlását. A tréningnek két fő témája volt, a vezetői szerep 
és magatartás, valamint a munkajog alapjai (4. ábra).  
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4. ábra A vezetői tréningek építőkövei a fúzióban 
 
 
Ezt követően arra kellett kiképezni a vezetőket, hogy meg tudjanak 

felelni vezetői szerepüknek a fúziós folyamatban. A tréningek felölelték a 
munkatársakkal folytatandó megbeszélések irányítását a dolgozók moti-
válására és a vállalathoz kötésére, illetve elbocsátására, valamint a ve-
zetőkkel szemben az átalakítási folyamatban támasztott követelmények 
tisztázását.  

Tisztánlátás és felelősség 

Az integrációmenedzsmentet előkészítő tréningek központi témái a 
következők voltak: a vezetők felelőssége és a munkatársak felelőssége, 
a pontos célkitűzések, a vevőkre összpontosítás, a motiváció és a csa-
patszellem fenntartása, a vezetők mintaképszerepe, a nehéz vezetési 
helyzetek megbeszélése, a jó munkatársak megtartásának lehetőségei.  

A tréningen alkalmazott módszerek az előadás, a csoportmunka, 
beszélgetések video visszacsatolással, egyéni munka, kiscsoportos és 
plenáris megbeszélések, valamint a vezetőség egyik tagjával folytatott 
kötetlen esti beszélgetés a fúzió aktuális állásáról.  

A foglalkozások folyamán a tréning vezetője összegyűjtötte a részt-
vevők konkrét kérdéseit és észrevételeit, amelyeket az esti beszélgetés 
során feltett a vezetőség tagjának. A vezetőség így értesült a vezetők 
tényleges információs igényeiről. A tipikus kérdések a vállalat jövőbeli 
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irányultságára, a számításba vett megtakarítás nagyságára, az összeol-
vadás eredményére vonatkoztak. 

A szeminárium második blokkjában a munkajog alapjai képezték a 
fő témát, azzal a céllal, hogy a vezetőket ellássák a szükséges ismere-
tekkel az előttük álló racionalizálási folyamatra. A legfontosabb jogi alap-
ismeretek tudatosítása és elmélyítése mellett átismételték a vállalat és a 
munkatársak közötti szerződést, ill. a felmondási korlátozásról szóló tör-
vényt, ezenkívül tisztázták a felmondási formákat, a fegyelmi eljárásokat, 
a vezetők valamint a személyzeti részleg szerepét és feladatait ebben a 
folyamatban.  

Kompetenciák felépítése 

A tréning résztvevői pozitív visszajelzéseket adtak az elért kompe-
tenciafejlesztésről, a példaképszerep teljesítéséről, és elismerték, hogy 
ehhez fel tudták használni a személyzeti részleg, mint partner támogatá-
sát. A tréning azt is megmutatta, hogy a vezetők túlbecsülik saját képes-
ségeiket a munkatársakkal folytatott megbeszélések levezetésére. Az 
eredmények összegzését a záróértekezleten mutatta be a vállalatveze-
tés, majd megbízták a vállalatfejlesztési részleget a további fázisokra 
vonatkozó integrációs koncepció kidolgozásával. 

A fúzió után egy évvel értékelték a meghozott intézkedéseket, az in-
tegrációs folyamat aktuális állását, valamint a végrehajtott intézkedések 
tényleges hasznát. A vezetők és a vezetőség is úgy ítélte meg, hogy 
hasznosak voltak a fúziós tapasztalatokkal rendelkező trénerekkel folyta-
tott véleménycserék, a tréning során folytatott viták a munkatársak ag-
godalmának, reményeinek és a bizonytalanságának megértéséről, és 
különösen hasznos volt a különböző megbeszélési szituációk gyakor- 
lása. 
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