
VÁLLALATI MUNKASZERVEZÉS 

Együttműködés innovatív multiteam  
projektekben 

Vitathatatlan, hogy innovatív termékeket vagy szolgáltatásokat csak 
teamek alkalmazásával lehet gyorsan, és a versenyképesség meg-
őrzésével piacra dobni. A projekt résztvevőinek hatékony szervezé-
se érdekében a vállalatok legtöbbször a moduláris felépítés elvét 
követik. Ez azt jelenti, hogy a terméket modulokra bontják és az 
egyes modulok fejlesztésével egy-egy kisebb teamet bíznak meg. 
Így jönnek létre a multiteam projektek, amelyek tulajdonképpen a 
meglévő struktúrákon belüli ideiglenes innovatív szervezetek. 
 
Tárgyszavak: innováció; multiteam; projekt; együttműködés. 

A multiteam projekteken belüli együttműködés modellje 

A multiteam projektek esetében különös jelentőségük van a teame-
ken belüli és a teamek közötti horizontális folyamatoknak. Ennek figye-
lembevételével a tanulmány az alábbi kérdésekre próbál választ adni: 

– Mi jellemzi a teamek közötti jó együttműködést és hogyan lehet 
mérni?  

– Milyen összefüggés van a teameken átívelő együttműködés és a 
teamen belüli együttműködés között?  

– Függetlenek-e egymástól a folyamatok és ha nem, hogyan befo-
lyásolják egymást?  

– Milyen hatással van az együttműködés minősége a team sikerére, 
és milyen fajta együttműködés van nagyobb hatással a sikerre? 

A vizsgálat viszonyítási keretei 

Az 1. ábra a vizsgálat elméleti hivatkozási kereteit szemlélteti. Abból 
indul ki, hogy a „minél–annál hipotézis” szellemében úgy a teamek kö-
zötti, mint a teameken belüli együttműködés minősége pozitívan hat a 
team eredményére (H1 és H2 hipotézis). Feltételezi továbbá, hogy a két 
fajta együttműködés pozitívan hat egymásra (H3 hipotézis). 



 
 

Teamen átnyúló együttműködés
 

1. ábra A vizsgálat viszonyítási keretei 

Modellszerkezetek és hatásösszefüggések 

Teamsiker 

A termékfejlesztési projektekben a team sikerét előre meghatározott 
minőség-, idő- és költségcélok alapján mérik. Jelen vizsgálat vonatkozá-
sában a minőség a team által előállított output elvárt tulajdonságaira vo-
natkozik. Azon teamek esetében, amelyeknek egy nagyobb termék egy 
modulját kell fejleszteni, olyan tulajdonságok fontosak mint működőké-
pesség, szerelhetőség, tartósság, mérettartás, biztonság, külalak és ta-
pintás. A termékfejlesztő team által okozott költségeket rendszerint kétfe-
lé osztják: Egyrészt a teammunka során merülnek fel fejlesztési költsé-
gek (pl. a személyzet, külső szolgáltatások, prototípus anyaga, tesztek 

• teamek közötti integráció 
• teamek közötti konfliktus 
• projekttel szembeni elkötelezettség 

A team sikere 
 

• összesített siker 
• határidő-betartás 
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Teamen belüli együttműködés
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stb. miatt), másrészt a modulteam a végtermékben bizonyos célköltsé-
geket okoz (pl. anyag-, termelési, logisztikai, karbantartási és hulladékel-
szállítási költségek). Multiteam projektek esetén a teamektől előre meg-
határozott időpontokban elvárnak bizonyos eredményeket, amelyek a 
projektben mindenkor egy lényeges előrelépést képviselnek. Ezen túl-
menően a team akkor sikeres, ha a csoporton belüli tapasztalatok a 
teamtagok személyes igényeit kielégítik. Így a teamben érdekes a mun-
kaelégedettség (pl. a teamen belüli önmegvalósítás, társadalmi elisme-
rés) és a tanulási siker (transzferhatásokon, tapasztalatcseréken keresz-
tül) főleg azért, mert a résztvevők ezeket a következő projektekben 
hasznosíthatják.  

Teamen átívelő együttműködés 

Nagy projekten dolgozó teamek esetében az egyes csoportokat 
nem lehet egymástól elszigetelten vizsgálni. A csoportok közötti együtt-
működésnek lényegében három szempontjáról beszélhetünk:  

– integráció, azaz a feladatra vonatkozó kommunikáció és kooperá-
ció a csoportok között, 

– a csoportok között elkerülhetetlen konfliktusok, valamint  
– a csoportok elkötelezettsége a fölérendelt cél irányába.  
Integráció más teamekkel: Bár a multiteam projektekben a termék 

moduláris felosztása miatt a különböző teamek viszonylag egymástól 
függetlenül dolgozhatnak, gyakran előfordul, hogy egy team feladattelje-
sítése egy másik team inputjától függ. Ezért a műszaki részleteket a te-
amek között össze kell hangolni (pl. méretek, súlyok, működés, anyagok, 
szerszámok) és az egymással összefüggő tevékenységeket időben 
egyeztetni kell. Igaz ugyan, hogy a más teammel történő integráció időt 
vesz igénybe, azonban a teamek közötti hatékony információcsere ese-
tén nagyobb a valószínűsége annak, hogy a különböző teamek moduljai 
illeszkednek egymáshoz. A teamek közötti kooperáció hiánya hibákhoz 
vezethet, amelyek utólagos munkát, késedelmet és nagyobb fejlesztési 
költséget vonnak maguk után. A más teamekkel való egyeztetés további 
hatása, hogy az egyén nemcsak betekintést nyer a teljes projektbe, ha-
nem lehetősége van annak aktív alakítására is. Ez hozzájárul az önmeg-
valósításhoz és elégedettséghez. Más teamekkel történő integráció ese-
tén társadalmi hálókat lehet kiépíteni, amelyek a jövőbeni projekteknél is 
nagyon hasznosak lehetnek. Ezért: 

Hipotézis 1/a: A más teamekkel történő integráció pozitívan hat a 
team sikerére. 



Konfliktusok más teamekkel: A teamek közötti konfliktus oka lehet 
pl. a szűkös forrásokért folytatott verseny, az egyensúly hiánya a kölcsö-
nös függőség vonatkozásában, ellentétes prioritások, a teamcélok gya-
kori változtatása, kommunikációs korlátok, a többi team problémáinak, 
feladatainak hiányos ismerete stb. A teamek közötti konfliktusok esetén 
legtöbbször csökken a hajlandóság a többi team támogatására, aminek 
következtében lazábbá válnak a kapcsolatok és zavar keletkezik az in-
formációáramlásban. A teamek közötti vita (pl. illetékességek, prioritá-
sok, források miatt) feszültséget, csökkentett motivációt és stresszt vált-
hat ki, ami befolyásolja a munkaelégedettséget és a tanulási sikert. 
Mindezek alapján a következő feltételezést lehet megfogalmazni: 

Hipotézis 1/b: A más teamekkel fennálló konfliktusok negatívan hat-
nak a team sikerére. 

 
Elkötelezettség a projekt iránt: Az elkötelezettség és az azonosulás 

a projekttel a teameket a többi teammel való együttműködésre és integ-
rációra ösztönözheti. A projekt iránti elkötelezettség hiányában fennáll a 
veszélye annak, hogy a teamtagok saját céljaikra, ill. a team céljaira 
koncentrálnak és a többi team velük szembeni elvárásait nem veszik fi-
gyelembe. A fölérendelt célokkal való azonosulás és az összetartozás 
érzése azonban a teameknél ellentétes pszichológiai fogadtatáshoz ve-
zethet. Ebben az esetben készségesek, az információcserében és a 
döntéseknél figyelembe veszik a többi team szempontjait és az új, inno-
vatív gondolatokat a többi teammel megvitatják. Ha a teamtagokat közös 
projektidentitás kapcsolja össze, az javítja a projekten belüli légkört és 
összhangot, ami viszont pozitívan hat a munkaelégedettségre és kedvez 
a tanulásnak. Így feltételezhető: 

Hipotézis 1/c: A projekt iránti elkötelezettség pozitívan hat a team 
sikerére. 

Teamen belüli együttműködés és a team sikere 

A jól együttműködő teamek belső magatartását a kommunikáció, 
koordináció, kölcsönös támogatás, a tagok munkában való részvétel-
ének a kiegyensúlyozottsága, munkanormák, valamint az összetartás 
jellemzi. Csak a teamen belüli kooperatív légkörrel és összetartással pá-
rosuló nyitott kommunikáció vezethet oda, hogy a team által fejlesztendő 
modul minden szempontját figyelembe veszik és az előírt minőségi, költ-
ség- és időcélokat betartják. Minél jobban összehangolják az egyes 
teamtagok részfeladatait, annál több időt és költséget tud megtakarítani 
a team a párhuzamos munkákon. A pozitív „csapatszellem”, a nyílt és 

 



konstruktív viták és javaslatok, valamint a kölcsönös támogatás és meg-
becsülés hozzájárul a teamtagok munkaelégedettségéhez. A különböző 
funkcionális területeket képviselő teamtagok közötti közvetlen informá-
ciócsere szakmai és módszertani, valamint társadalmi tekintetben bővíti 
az egyén látókörét. Ezért feltételezhető: 

Hipotézis 2: A teamen belüli együttműködés minősége pozitívan hat 
a team sikerére. 

Teamen átívelő és teamen belüli együttműködés 

Annak figyelembevételével, hogy multiteam projektekben a teamek 
erősen függnek egymástól és meghatározott ideig azonos cél érdekében 
dolgoznak, feltételezhető, hogy a teamen belüli együttműködés javítja a 
teamek közötti együttműködést (és fordítva). Több szakterületet maguk-
ba foglaló teamekben csak akkor lehetséges a jó belső együttműködés, 
ha a teamtagok képesek a különböző célok, prioritások és nézetek 
egyensúlyban tartására és integrálására. A más teamekkel való haté-
kony integrációhoz és a teamek közötti konfliktusok elkerüléséhez is köl-
csönös megbecsülésre és megértésre van szükség. Így feltételezhető: 

Hipotézis 3/a: Pozitív összefüggés van a többi teammel való integ-
ráció és a teamen belüli együttműködés minősége között. 

Hipotézis 3/b: Negatív összefüggés van a többi teammel meglévő 
konfliktusok és a teamen belüli együttműködés minősége között. 

Hipotézis 3/c: Pozitív összefüggés van a projekttel szembeni elköte-
lezettség és a teamen belüli együttműködés minősége között. 

Következtetések 

A magas szintű teljesítmény érdekében a teamen belüli és a teamek 
közötti együttműködést aktívan meg kell követelni, azt támogatni, ill. irá-
nyítani kell. A teljes projekt sikere szempontjából nagy jelentősége van a 
teamek közötti integrációnak és konfliktusoknak, valamint a projekttel 
szembeni elkötelezettségnek. 

Az együttműködés minősége viszont nagy mértékben függ a részt-
vevőktől. Tekintettel a teamen belüli és teamen átívelő folyamatok közötti 
pozitív összefüggésre, a team megfelelő összetétele nemcsak a teamen 
belüli, hanem a teamek közötti kooperációt is javíthatja, és így tartósan 
fokozhatja a team sikerét. A projektindítás előtt megrendezett célirányos 
oktatás és workshop hozzájárulhat ahhoz, hogy a vállalaton belül kiala-
kuljon a képzett és hozzáértő munkatársak csapata, akik közül ki lehet 
választani a teamek tagjait. 



A felső vezetésnek a projekt kezdetekor az elképzelés, ill. a föléren-
delt, integratív célok megfogalmazásával és közreadásával kell meg-
nyernie a projekt résztvevőit és megteremteni az együttműködés légkör-
ét. A teamekkel ismertetni kell a kapcsolati összefüggéseket és projekten 
belüli helyüket. A teamek számára világosnak kell lenni a „boundary 
management” különös fontosságának is. A többi teammel való kapcso-
lódási pontok és szükséges megállapodások a teamen átívelő együttmű-
ködés feltételét képezik. 

A munkatársak a vállalat „humántőkéjét” képviselik. Mivel munka-
elégedettségük és tanulási sikerük döntően a társadalmi kölcsönhatás 
minőségétől függ, a projektkísérő intézkedéseket (pl. teamfejlesztés, 
teamvezetők oktatása vagy úgynevezett „társadalmi események”) is fel 
kellene használni a folyamatos, konstruktív együttműködés javítására. A 
projektben részt vevők társadalmi sikere viszont befolyásolja azt a haj-
landóságukat, hogy ismét részt vegyenek ilyen jellegű jövőbeni projekt-
ben, és tapasztalataikat ott hasznosítsák. 

Bizonyos összefüggés-tényezők megkönnyíthetik az együttműkö-
dést. Így előnyös, ha a projektben egységes, ill. kompatibilis információ-
technológiákat alkalmaznak és az összes résztvevőt egymáshoz közel 
helyezik el (pl. egy projektépületben), ami döntően befolyásolhatja a ho-
rizontális és vertikális kommunikációt. Ebben az összefüggésben nem 
szabad alábecsülni az ösztönzési, ill. jutalmazási rendszereket: Míg a 
projektben részt vevők egyéni teljesítményén alapuló jutalmazások ver-
senyhez vezethetnek, a team- és/vagy projektsiker alapján történő jutal-
mazásnak ösztönző hatása van az együttműködésre. 

 
Összeállította: Jurasits Jánosné 

 
Weinkauf, K.; Högl, M.; Gemünden, H. G.: Zusammenarbeit in innovativen Multi-
Team-Projekten: Eine theoretische und empirische Analyse. = zfbf, Zeitschrift für 
Betriebswirtschaft, 56. k. 2004. aug. p. 419–435. 
 
Högl, M.; Gemünden, H. G.: Teamwork quality and the success of innovative projects 
– a theoretical concept and empirical evidence. = Organization Science, 2001. 12. sz. 
p. 435–449. 
 
Kazanjian R. K.; Drazin, R.; Glynn, M. A.: Creativity and technological learning: The 
roles of organization architecture and crisis in large-scale projects. = Journal of 
Engineering and Technology Management, 2000. 17. sz. p. 273–298. 
 
Sethi, R.: Superordinate identity in cross-functional product development teams: Its 
antecedents and effect on new product performance. = Journal of the Academy of 
Maketing Science, 2000. 28. sz. p. 330–344. 

 


