
SZOCIÁLPOLITIKA ÉS ÉRDEKVÉDELEM 

Az üzemi érdekegyeztetés perspektívái  
Németországban 

A munkavállalók és munkaadók közötti konfliktusok hatásos kezelé-
sére létrehozott üzemi érdekegyeztetésről az utóbbi időben egy-
mással ellentétes véleményeket hoztak nyilvánosságra, egyesek di-
csérik, mások kifejezetten támadják.  
 
Tárgyszavak: érdekegyeztetés; menedzsment; szakszervezet;  

létszámleépítés; foglalkoztatás. 

A munka világának konfliktuskezelési módjai 

Az országos és az ágazati szintű érdekegyeztetést kiegészítik az 
egyes gazdasági szervezeteken belüli egyezségek, pl. a veszélyeztetett 
munkahelyek megőrzése érdekében. Mind a munkavállalók, mind a 
munkaadók kötelezettségeket vállalnak, mintegy szövetséget (betrieb-
liches Bündnis) kötnek a közös érdekek érvényesítésére, pl. a bérezést, 
a munkaidő hosszát, a németországi termelés kapacitásainak megtartá-
sát stb. érintő üzemi megállapodásokkal.  

Ezek az üzemi megállapodások arra épülnek, hogy az országos 
jogszabályokban szabott keretek között a felek figyelembe vehetik a he-
lyi lehetőségeket, illetve kényszereket. A nehéz helyzetben levő munka-
adó a munkavállalóktól kérheti, hogy a megélhetési kiadásokat fedező 
szintig csökkenthessék a munkajövedelmeket, ha ezzel a vállalat bezá-
rását meg lehet előzni. A kiemelkedő nyereséget elérő vállalat viszont a 
nemzetközi sikereket felhasználva a helyi viszonyoknak megfelelő több-
letjuttatásokat is adhat, hogy munkatársait megtartsa. 

Az érdekegyeztetésben a munkaadót a helyi vezetők (a menedzs-
ment) képviselik, a munkavállalókat pedig rendszerint a választott üzemi 
tanács, illetve a szakszervezetek. Az üzemi adottságok, a kialakult konf-
liktus megoldásának aktuális lehetőségei és várható hatásai jobban fel-
mérhetők ezeken az egyeztetéseken, mint magasabb tárgyalási szinte-
ken.  



Vannak sokat említett, pozitív tapasztalatok (pl. a Siemens esetei), 
és az utóbbi időben nagy visszhangot kiváltó kudarcok is mutatkoznak 
az üzemi szövetségek gyakorlati tapasztalatai között. A legnagyobb kö-
zös veszély, a létszámleépítés kivédésére alakult üzemi szövetségek 
mozgásterét megszabja, hogy a végső tulajdonos (pl. a transznacionális 
társaság) hogyan dönt a termelés méreteiről, az egyes telephelyek fel-
adatairól, beruházási stratégiájáról.  

A gumiabroncsgyár esete 

A német Continental társaság Hannover-Stöcken telephelyen mű-
ködő gyárának főtevékenysége gumiabroncsok gyártása személygépko-
csikhoz, az éves kapacitás mintegy 1,35 millió darab. Az üzemi szövet-
séget azzal az egyezséggel hozták létre, hogy a korábban 37,5 órás heti 
munkaidőt heti 40 órára növelik, azonos bérekért, mivel a munkaadó a 
munkahely megőrzéséhez ezt szabta feltételként. Ez a kompromisszum 
azonban a várt biztonságot nem adta meg, mert 2005. novemberben a 
társaság bejelentette, hogy 2006. végén ezt a gyárát bezárja és a sze-
mélygépkocsi gumiabroncsokat gyártó üzem 320 dolgozójának felmond. 
A sajtóközleményekben azzal indokolták ezt a kapacitáscsökkentést, 
hogy az említett termékek piaci kereslete a vártnál kisebb mértékben nö-
vekedett.  

Az üzleti beszámolókból kitűnik, hogy a bezárásra ítélt hannoveri 
gyár nyereségesen működik, a társaság egésze pedig az előző években 
rekord árbevételt és nyereséget mutatott ki. A döntés hátterében az van, 
hogy a társaság telephelyei közül Hannoverben a legnagyobbak a ter-
melési költségek, és amikor az üzemi megállapodást a hosszabb heti 
munkaidőről a munkavállalókkal megkötötték, lényegesen nagyobb piac-
bővüléssel számoltak. A munkavállalói oldal képviselője szerint a gyár-
ban túlhajtották a takarékosságot, 1997 óta nem valósult meg beruhá-
zás, és ez vezetett a korábban nyereséges üzem bezárásához. 

Megszólaltak az ügyben az országos szakszervezeti vezetők is (IG 
Bergbau Chemie, Energie és IG Metall), kilátásba helyezve, hogy 
amennyiben valóban bezárják a Continental hannoveri gyárát, minden 
üzemi szövetséget felülvizsgálnak és felmondanak. További ellenintéz-
kedésként említették, hogy a kedvezőtlen tapasztalatok miatt a jövőben 
nem érdemes ilyen, a munkahelyek megtartását célzó üzemi megállapo-
dásokat kötni a szószegő munkaadókkal.  

Szívós tárgyalások eredményeként olyan kompromisszumot alakí-
tottak ki, hogy a gumiabroncsok gyártását fokozatosan csökkentik, és a 

 



létszámleépítésekre 2007 végéig kerül sor. Ez alapján a 2005. közepén 
létrejött üzemi megállapodás legfontosabb pontjait a felek változatlanul 
fenntartják. Ezek a konfliktusok azonban nagy károkat okoztak az üzemi 
szövetség országos megítélésében és a fokozatos gyárbezárás határ-
idejének meghosszabbítása ezen nem javíthat.  

Érdekegyeztetés és gyárbezárás esetei 

Korábban a Daimler Chrysler autógyár munkavállalói is kötöttek 
ilyen üzemi szövetséget a munkahelyeik megtartása érdekében A 2004. 
közepén létrejött helyi megállapodások 2012-ben járnak le, azonban 
2005. decemberben a társaság felügyelő bizottsága létszám-leépítési 
tervet hozott nyilvánosságra. Az európai autóipar piaci helyzetére hivat-
kozással a 2006–2008 közötti időszakban mintegy 7500 munkahely 
megszüntetését jelentették be, azóta ez a fenyegetés az autógyárak ösz-
szesen 8500 leépítendő munkahelyét érinti. A társaság ezen túlmenően 
az említett három évben a nem fizikai (pl. ügyviteli) területeken 6000 ál-
lást szüntet meg.  

Hannoverben van a Volkswagen öntödéje, itt (az üzemi szövetség 
ellenére) 1300 munkahely került veszélybe. A távközlési társaság 
(Telekom) mintegy 19 000 munkatársát bocsátja el a következő 3 évben, 
azonban hosszabb távon mintegy 32 000 megszűnő munkahellyel szá-
molnak. 

Svéd anyavállalat döntött a nürnbergi székhelyű AEG gyár létszám-
leépítéséről. Az Elektrolux 2007. végéig bezárja ezt a telephelyét, a gyár-
tást innen Lengyelországba telepítik, emiatt 1750 állás szűnik meg. A 
konszern hajlandóságot mutatott, hogy a termelés leállításának határide-
jét meghosszabbítsa, de a németországi gyár változatlan bezárása mel-
lett döntött. A gyárban 2006. elején sztrájkoltak, és ez tovább élezte a 
felek közötti konfliktust.  

Az üzemi szövetség alapkérdései 

Az előbbi munkaügyi esetek tanulságokkal szolgálnak az üzemi ér-
dekegyeztetés eredményességéről. A korábbi években azt remélték az 
ilyen megállapodásoktól, hogy a felek által elfogadott kompromisszum 
(üzemi szinteken) megelőzheti a gyárbezárást, a tömeges elbocsátást. A 
felek az utóbbi hónapokban azzal a ténnyel szembesülhettek, hogy nem 
a várakozásaiknak megfelelőek a piaci, illetve a gazdálkodási feltételek, 
és ezért az üzemi szövetség céljait nem (vagy csak erősen módosítva) 



lehet érvényesíteni. Viszonylag nagy sajtóvisszhangot kaptak az említett 
gyárbezárások, de ilyen kevés eset nem ad alapot általánosítható követ-
keztetésekre. Minden gazdasági döntésre a bizonytalanság jellemző, így 
a foglalkoztatással összefüggő megállapodásokat is sokféle véletlen té-
nyező alakíthatja.  

A vártnál kedvezőtlenebb piaci helyzetre hivatkozó gumigyári veze-
tők kétségtelenül elmarasztalhatók azért, mert néhány hónap alatt mó-
dosítottak korábbi álláspontjukon. Kellő felkészültséggel pontosabb piaci 
előrejelzést kellett volna készíteniük vagy a munkaügyi intézkedéseikről 
korábban kellett volna döntést hozni. Amennyiben a személygépkocsik 
gumiabroncs-kereslete stagnáló volt, az üzemi szövetséget nem kellett 
volna vállalni. Egy ilyen kudarc rontja a dolgozóinak a megállapodás el-
lenére felmondó (a bár jog betűje szerint eljáró) társaság hírnevét, de 
ezen túlmenően kockáztatja a német munkaadók szövetségkötési szán-
dékának hihetőségét is. Ez a vállalat ugyanis nincs a csőd szélén, ki-
emelkedő jövedelmezőséggel működik.  

Akkor tisztességesek az üzemi tárgyaló felek, ha a partnerük elől 
nem titkolnak el birtokukban levő lényeges információkat, itt pl. a gumi-
abroncsok piaci kilátásairól. A felek kötelezettsége tehát, hogy kölcsönö-
sen kicseréljék a rendelkezésükre álló újabb értesüléseket, amelyek pl. a 
foglalkoztatás kilátásait érintik. Kétségtelen, hogy az elvárható informá-
ciócsere időt igényel és költséggel is jár. A bizalom erősítése azonban 
olyan eredmény, amelynek hosszabb távú hozamai jelentősek lehetnek.  

Angol kifejezés (flexicurity) szó szerint a rugalmasság és a munka-
helyek biztonságának együttes célját jelöli, és a szakszervezetek komp-
romisszumkészségének ez az egyik kulcsfogalma. Összhangot kell te-
remteni a cég rugalmasságot célzó intézkedései és a munkavállalók 
alapvető érdekei között. Az ilyen szövetség megkötésében nagy szere-
pet kap a bérezés, a munkaidő hossza, a képzés, valamint a munkabé-
ren kívüli jövedelem (pl. a nyereségrészesedés) helyi feltételrendszere.  

Az üzemi szövetségek eddigi eredményei 

Néhány kedvezőtlen tapasztalat mutatkozott ugyan, de az üzemi 
szövetségek eddigi története átfogóbb értékelést érdemel. Kétségtelenek 
az ilyen helyi megállapodások előnyei is, persze azt is vizsgálni kell, 
hogy a felek rendszerint milyen célokat követnek és ehhez milyen feltéte-
lek tartoznak.  

Az egyik gazdaság- és társadalomkutató intézet (Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftliche Institut – WSI) 1997 óta, kétévente felmérést 

 



végez az üzemi tanácsok és a személyügyi tanácsok megkérdezésével. 
Összesen 5 felmérés eredményei állnak rendelkezésre, a legutóbbi fel-
mérését 2005 tavaszán értékelték.  

A véleményfelmérés a legalább 20 főt foglalkoztató németországi 
vállalatokra terjed ki. A 2003. évi felmérésben 2 477 értékelhető válasz 
áll rendelkezésre, és ezen belül több kérdés vonatkozott az üzemi szö-
vetségekre. Az üzemi megállapodások viszonylag széles választékát je-
lölték meg a válaszok, ezek között határozott és határozatlan időre kötöt-
tek is elfordulnak. Vannak olyan szövetségek, amelyeket a munkaadó 
készségnyilvánítása alapozott meg. Az üzemi szövetségek vonatkozhat-
nak pl. a bérezésre, a munkaidőre, a helyi munkaszervezésre, a munka-
vállalók képzettségére.  

A munkavállalók ilyen megállapodásban érdekeltek, amennyiben el-
lentételként a munkaadó kedvezően nyilatkozik a foglalkoztatottak szá-
máról és a munkavégzés szerkezetéről, egyéb lényeges feltételeiről. 
Egyértelműen kedvezőnek minősülnek az ilyen üzemi szövetségek, ha 
ez az üzem vezetősége és az üzem tanács bizalomra alapozott együtt-
működését fejezi ki. 

A felmérés szerint ilyen megállapodások inkább jellemzők a kelet-
német tartományokra, valamint nagyobb vállalatokra. A válaszok szerint 
a felek a megkötött megállapodások mintegy 85%-át teljesítették. A létre-
jött üzemi szövetségek 47%-a esetén kiegészítő tárgyalások, módosítá-
sok is szükségessé váltak. 

A felmérés rámutatott olyan megkerülési lehetőségekre, amelyekkel 
a feltételek a munkavállalói oldal hozzájárulása nélkül is módosíthatók, 
és így esetenként a korábbinál kedvezőbb pl. a bérezési, jövedelem-
kiegészítési helyzet. Ilyen kiegészítő pénzbeli ösztönzést határozott el 
két nyereséges autógyártó a Volkswagen és a Daimler Chrysler.  

Hiányosak a véleménykutatás során értékelt információk attól, hogy 
az üzemi szövetségek milyen állami támogatásban részesültek. Vannak 
olyan eseti értesülések, hogy a tömeges elbocsátás, illetve a gyárbezá-
rás fenyegetése esetén közbelépett valamelyik állami szerv, de érdemi 
adatokat erről nem mértek fel. A 2005-ben végzett felmérés vállalatai kö-
zül 15,6% válaszolta, hogy az utóbbi két évben üzemrészek szűntek 
meg, a válaszok 16,2%-a jelezte, hogy a munkavállalókat a telephely át-
helyezésének konkrét tervei foglalkoztatták. A válaszok 9%-a arról szá-
molt be, hogy a két év alatt az üzemének bizonyos részét máshová tele-
pítették, további 8,4% azok aránya, akik a következő két évben számít-
hatnak ilyen okokból létszámleépítésekre.  



Összehasonlították az üzemi szövetséggel rendelkező és az ilyen 
megállapodást nem kötő vállalatok foglalkoztatási mutatóit. Olyan felte-
vések vannak, hogy azért kedvezőtlenebbek a megállapodást kötött 
üzemek megrendeléssel, jövedelmezőséggel kapcsolatos mutatói, mint a 
szövetséget nem rendelkezőké, mert a nehéz helyzetbe jutottak sokkal 
erőteljesebben érdekeltek ebben. A felmérés adatai cáfolják ezt a tetsze-
tős, de hamis feltevést.  

A foglalkoztatási helyzetet befolyásoló tényezők 

Az üzemi szövetségnek a foglalkoztatásra gyakorolt hatásairól sok-
féle vélekedés alakult ki a munkavállalók körében. A következő rangsor 
képezhető, a várhatóan legnagyobb hatású megállapodási kérdéstől a 
valószínűleg a legkisebb hatású felé haladva: 

1. heti munkaidő meghosszabbítása, 
2. rugalmas munkarend, munkaóra-egyenlegekkel, 
3. a munkatársak képzése, szakmai továbbképzése, 
4. átszervezés üzemen belül, 
5. a munkabér mérséklése, 
6. áthelyezések üzemen belül, 
7. a munkaidő rövidítése (részmunkaidő). 
A 2005-ben felmért vélemények szerint a válaszolók 38%-a úgy véli, 

hogy megtarthatók a munkahelyek a munkaidő meghosszabbításával, és 
olyan vélekedés is van, hogy emiatt csökken az álláshelyek száma (7%), 
illetve inkább több munkahely lesz (12%). Voltak válaszolók, akik nem 
nyilvánítottak erről véleményt és olyanok is, akik szerint a munkaidő 
hossza nincsen hatással a foglalkoztatásra. 

A második helyen szereplő rugalmas munkaidőt rendszerint a piaci 
helyzethez alkalmazkodás érdekében vállalják, és ezzel igyekeznek a 
munkahelyet megőrizni nehezebb időszakokban is. Ugyanilyen hatású (a 
fennmaradás feltételeként szabott üzemi nyereségszinttel számolva) az 
önként vállalt keresetcsökkentés.  

A rangsorban hátrább elhelyezkedő intézkedések a foglalkoztatást 
kevésbé befolyásolják, pl. az üzemen belüli áthelyezés, a részmunkaidős 
foglalkoztatás, rövidebb munkaidővel. Fenyegetésként értékelik a vála-
szok, hogy más vállalat növekvő arányú beszállítása miatt bocsátanak el 
az üzem dolgozóiból. Itt jelentős eltérés van a válaszolók vélekedése kö-
zött, a munkaadó jó, illetve rossz kiinduló gazdasági helyzetétől (pl. a 
rendeléssel ellátottságtól) függően.  

 



A heti munkaidőt az is befolyásolja, hogy az üzemrészekben milyen 
képzettségűeket foglalkoztatnak. Indokolt lehet például a magasabb 
képzettségűek munkaidejét meghosszabbítani, ha ez elősegíti a vállalati 
célok megvalósítását. A legkisebb bérért dolgozók, vagyis az alacso-
nyabb képzettségűek túlmunkája viszont nem célravezető, mert a meg-
rendeléseket ezzel nem lehet növelni. Az ilyen kategóriákban beváltak a 
rugalmas munkaidőre kötött megállapodások, munkaidő-egyenlegekkel, 
feltéve, hogy kedvező a munkaadó gazdasági helyzete.  

A felmérés együttesen értékelte a megrendelések, az üzemi ered-
mények, valamint a foglalkoztatás alakulását több év távlatában. Rend-
szerint a fellendülés és a hanyatlás e három mutatót illetően azonos 
trendet követ, bár a nyereségképzés tendenciái rendre megelőzték a 
foglalkoztatásét, főleg negatív irányban. Hosszabb nyereséges műkö-
dést követően várható, hogy ismét növekszik a korábban leépített mun-
kahelyek száma. Fontos megállapítás, hogy amelyik üzemben kudarcot 
vallott az ilyen megállapodás, az hamarosan eltűnt a piacról. 

A túlélés egyik bevált eszköze az üzemi szövetség, de itt is mutat-
koznak kevéssé megfontolt lépések. A németországi munkaerőpiacon 
állami döntéseket igényel a munkahelyek tömeges megszűnése, hiszen 
az elbocsátottak egy ideig sikertelenül keresnek újabb állást. Ez is befo-
lyásolja az üzemi szövetségek megállapodási készségét, valamint a 
megalapozatlan vállalásokat. Nem igazolódnak olyan nézetek, hogy 
hosszabb ideig fenntarthatók a megállapodás kezdeti feltételei, a tényle-
ges helyzet sok esetben a várakozásoktól eltérően alakul.  

A felmérések megerősítették azt a tárgyalási stratégiát, hogy ered-
ményesebb, ha a megállapodás tudatosan növelje a felek mozgásterét, 
mert az ilyen üzemi szövetségek hatásosabbak a foglalkoztatás megőr-
zésében, mint azok, amelyeket a felek csaknem minden részletre kiter-
jedő előírásokkal kötöttek. Amikor kedvezőtlen jeleket tapasztalnak, az 
előbbi rugalmas megfogalmazások lehetőséget hagynak az utólagos ki-
igazításokra. Az is megállapítható, hogy önmagában az üzemi szövet-
séggel a munkaadó labilis gazdasági helyzetén nem lehet javítani, pl. a 
csődöt ezzel nem lehet elkerülni. 

Megoldást igénylő kérdések 

A vállalati felmérések alapján körvonalazhatók a még megoldást 
igénylő kérdések, hogy a munkahelyek megőrzésére létrejött üzemi 
megállapodások középtávon is eredményesek lehessenek. Nagy hatás-
sal van mindkét félre, hogy a vállalat milyen gazdálkodást folytat, pl. a 



megrendelések, az üzemi eredmények mennyiben rontják a foglalkozta-
tás esélyeit a viszonylag drágább telephelyeken. Nem zárhatók ki hekti-
kus változások, sőt a korábbi megállapodásokat fel is mondhatják. A 
gyümölcsöző megállapodáshoz erre tekintettel a felek nagy türelmére és 
kölcsönös bizalmára van szükség. 

A felmérés eredményei arra engednek következtetni, hogy nem fel-
tétlenül törekednek a jól gazdálkodók ilyen üzemi szövetségekre, amíg 
semmi sem veszélyezteti a foglalkoztatást. Az sem igazolható, hogy a 
gyengébb gazdálkodási eredmény időszakában a munkaadó a válság-
kezelés részeként, egyik napról a másikra képes lesz ilyen megállapo-
dást kötni a munkavállalókat képviselőkkel.  

Németországban a jogszabályok és a bértarifa kötöttségei, a szak-
szervezetek erős érdekérvényesítése miatt viszonylag szűk mozgástér 
marad az üzemi megállapodás kialakítására. A piacgazdaságban meg-
határozóak ezek az intézmények, valamint a munkaadók szakmai szö-
vetségei, és hagyományosan olyan erőegyensúlyt alakítottak ki, amely a 
zavartalan működés alapfeltétele. Kötelező betartani a magasabb szintű 
döntéseket, az üzemi tárgyaló felek nem hagyhatják figyelmen kívül a 
társadalom elfogadott normáit.  

A felmérés eredményei alapján összehasonlítható, hogy a termelé-
kenység milyen mértékben javult az üzemekben, ahol kötöttek a bértari-
fák, az ilyen kötöttségekkel nem számolókhoz viszonyítva. Ahol nem ér-
vényesültek a bérsávok országos előírásai, ott az üzemi tanács sokkal 
inkább a jövedelemelosztás helyi kérdéseivel foglalkozott, figyelmen kí-
vül hagyva ennek összefüggéseit a munka javuló termelékenységével. 

Sok érv szól az országos és ágazati tarifák központi megállapítása 
mellett és ellen, és ezek hatással vannak az üzemi szövetségek tartal-
mára is. A munkaadók ezzel mentesülhetnek a nagy ráfordításokkal járó 
egyeztetésektől, viszont a nagyon eltérő vállalati adottságok az egysé-
ges bérsávokban nem tükröződhetnek. Több érv szól a központi bértari-
fák jelenleginél nagyobb rugalmassága mellett, vagyis csak a keretfelté-
teleket szabják meg a helyi bértárgyalások lefolytatásához. Elképzelhe-
tők olyan kötelező „bérsávok” amelyek egyik irányban sem léphetők át 
az üzemi szövetség tárgyalásain.  

A 2005. évi felmérés válaszai alapján megállapítható, hogy megál-
lapodás szerinti helyi bérekkel a vállalatok mintegy 7%-a lépte át a köz-
ponti előírásokat, a munkaidők körében az ilyen eltérés az esetek 35%-
ában fordult elő.  

Az üzemi szövetségek tapasztalatai is igazolják a mottót, hogy a 
munka világában fellépő konfliktusokra is „jobb a megelőzés, mint a gyó-

 



gyítás”. Nem ajánlott merev megállapodást kialakítani, és a körülmények 
változásaihoz igazodva kellő időben kell megtenni az egyeztetett lépése-
ket. Lehetőséget kell hagyni módosításokra, kezdeményezni kell az újra-
tárgyalást, amennyiben a kívánt foglalkoztatási cél eléréséhez az szük-
séges. Nem a közvetlen, rövid távú eredmények az igazán fontosak. 

Figyelmeztető jelzésként értékelhetők a legfrissebb (negatív) példák, 
amikor a munkaadó szabadulni igyekezett a vállalat foglalkoztatási köte-
lezettségeitől, élve a jogszabályban biztosított rendkívüli felmondás jo-
gával, és eltért az üzemi szövetség céljaitól. Az ilyen egyoldalú lépéseket 
erősebb anyagi érdekeltséggel kell megelőzni, járjon tetemes költség-
többlettel a vétkes fél számára, ha eláll a korábbi üzemi megállapodá-
soktól. Ez azonban nem zárhatja ki, hogy németországi üzemeket kül-
földre telepítsenek, munkahelyeket szüntessenek meg, a társaság veze-
tőinek döntése alapján. Ilyen lépésekre az lehet a válasz, hogy a munka-
vállalók érdekeit képviselők felmondják az üzemi szövetséget. 

A felmérés ezzel kapcsolatban rámutatott a követendő útra, vagyis 
arra a szerepre, amit a munkavállalókat képviselők az eredményes meg-
állapodás érdekében vállaljanak, elsősorban a vállalati döntési folyamat 
résztvevőiként. Csak megfelelő tájékozottsággal képesek közvetíteni a 
munkaadók és a képviselt munkavállalók között. A fellépésük legyen 
meggyőző és ne keltsen megalapozatlan várakozásokat. Feladatai van-
nak az üzem vezetőinek is, pl. hihetően kell megvilágítani, hogy az át-
meneti terhek vállalása milyen kilátásokat ad, rá kell vezetni a partnere-
ket egyes korábbi előnyök megszüntetésének foglalkoztatási hatásaira. 
Bevált megoldás pl. a nyereségből való részesedés felajánlása a megál-
lapodás elősegítésére. A megállapodás egyes részeit egymással össze-
hangoltan kell kialakítani, és gondoskodni kell a folyamatos megfigyelé-
sekről.  
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