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SEMEGINÉ DR. TARISZKA ÉVA 

Informális szervezetek 

A munkahelyeken azért alakulnak ki az informális szervezetek, mert az emberek 

társadalmi lények, magatartásukat, viselkedésüket szokásaik, erkölcsük, hagyo-

mányaik, igényeik, elvárásaik határozzák meg a csoportban, a munkahelyen is. 

Ettől függetlenül alig változott az ismerethalmaz, amely az informális szerveze-

tek működési sajátosságaival foglakozna. 

Az informális szervezeteket öt csoportba sorolhatjuk: 

1. a rendszer teljes informális szervezete, 

2. nagy csoportok, 

3. elsődleges munkacsoportok, 

4. néhány főből álló baráti társaságok, 

5. izolált egyének, akik a szervezet különböző területéről szerveződnek. 

Az informális szervezet magját az elsődleges munkacsoportok alkotják. Itt 

jellemző a belső hierarchia és a státusok különbözősége. A tapasztalatok szerint 

azok a munkahelyi csoportok kreatívak, amelyekben versengés mutatható ki a 

státusok, és a pozíciók közötti eltérés miatt. A hivatalos, formális státus termé-

szetes módon befolyásolja a csoportban betöltött szerepeket, ugyanakkor az 

informalitásból eredően ezek módosulnak is. 

Ebből következően 2 fajta státuszt különböztetünk meg:  

1. funkcionális  informális jellegű, 

2. derivált  formális jellegű státuszt. 

White (1956) modellje szerint a formális és informális szervezetek közötti 

különbségeket a formális, és az informális struktúra céljaiban, illetve az egyének 

biztonsági szükségleteit meghatározó információk egyenetlen szervezeti eloszlá-

sában kell keresnünk. 

Az eltérések, belső konfliktusok oksági összességeinek feltárása illetve gya-

koriságának és nagyságuk csökkentése a szervezeti hatékonyság növelésének 

egyik eszköze. Az informális szervezet tagjai közötti kommunikációs rendszer 

eltér a formális szervezet szabályozott csatornáitól. Az esetek többségében az 

informális kommunikációs csatorna hatékonyabb, gyorsabb belső eszköznek 

bizonyul, mint a szakmailag megtervezett üzenet. 
 

Formális Informális 

- szervezet céljait kell megvalósítani 

- vezető az, aki a szervezet szerint a legal-

kalmasabb 

- a tagok viselkedésének indítéka a jutalom 

vagy büntetés rendszerének elfogadása 

- vezetőtől való függést a szankciók miatt 

fogadják el 

- egyéni szükségletek kielégítése 

- vezető az, aki a tagok szerint alkalmas szük-

ségleteik kielégítésére 

- viselkedésüket egyéni szükségleteik kielégí-

tése határozza meg 

- elfogadják a vezetőt, mert ez (ő) biztosítja a 

szükségleteik kielégítését 
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Chikán (2004) szerint a vállalati információs rendszer három elkülöníthető 

alrendszere: 

− számviteli információs rendszer, 

− vezetői információs rendszer, 

− informális információs rendszer. 

Az informális információs rendszer főleg a vállalati kultúrából a vállalat 

szociológiai jellemzőiből levezethető struktúra, amely nem a formális forrásból 

szerzett és/vagy nem a formális csatornákon átáramló információkat kezeli. Az 

informális információs rendszer általában hozzájárul a vállalati rugalmassághoz, 

alkalmazkodóképességhez. Ha azonban túl nagy a meg nem felelés a formális és 

informális struktúrák között, akkor az kommunikációs és működési zavarok for-

rása is lehet (Torgersen-Weinstock, 1983) 

Az informális kommunikáció különböző formái természetes módon alakulnak 

ki a szervezetben. A jó vezető megtalálja annak módját, hogy hogyan haszná l-

hatja fel a szervezeti célok érdekében. Az informális kommunikáció legnagyobb 

része hasznos, sőt szükséges egy vállalkozás hatékony működéséhez. Segítségé-

vel a vezető olyan információkhoz juthat, amelyekhez egyébként nem nagyon 

vannak hozzáférési lehetőségei, illetve a vezető is eljuttathat olyan üzeneteket, 

amelyeket egyébként csak körülményesen tudna átadni. A szervezetekben hé t-

köznapi jelenség az informális kommunikáció. A pletykák, történetek gyorsan 

elterjednek az egész szervezetben. Minden dolgozót érdekel az, ami közvetlenül 

érinti (vagy nem érinti). Mindig továbbadják azt is, amit a vezetőség mond, és 

amit tesz. Sok esetben káros hatásai is lehetnek, amennyiben téves információról 

van szó, hiszen a vezetőséget, szervezetet negatívan feltüntető információ felna-

gyítása a természetes munkafolyamatoknak nem kedvező, így ellenséges hangu-

latot válthat ki. Kelly és Grimes, (1993) szerint ezek jórészt olyan információk-

ból állnak, amelyek nem kapcsolódnak közvetlen módon az egyén munkájához, 

így káros hatással is lehetnek a szervezetekre. Éppen ezért fontos, hogy a veze-

tők ismerjék el ezeket az informális kommunikációs csatornákat és biztosítsák 

ezek helyét a vezetésben. 

A kommunikáció négy funkcióját (érzelmi, motivációs, információs, ellenő r-

zési) tekintve az információs funkció kiemelkedő szerepet játszik a szervezeti 

kommunikációban. Az információ biztosítja a vezetők és a beosztottak tájékozó-

dását. Az elsődleges szempont ennél a funkciónál az adatok teljessége és pontos-

sága, valamint a közvetítő csatornák fenntartása. 

Az információ értékét hasznossága, alkalmazhatósága adja. Az információ-

val szemben alapkövetelmény, hogy a folyamatokat objektíven, a valóságnak 

megfelelően tükrözze, azaz 

− legyen reális, hiteles, megbízható, igazodjon a döntési szintekhez;  

− időben álljon rendelkezésre, nyújtson gyors, friss adatokat; 

− a legjellemzőbb, általánosítható tényeket tartalmazza; 

− mutassa be a változások irányát, tendenciáit; 

− szerzése folyamatos, rendszeres, sokoldalú legyen. 
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Az információk torzulása 

Az információs-kommunikációs rendszerekben az információk torzulása is meg-

történik. Ez a rendszer felépítéséből, az átviteli csatornák, tárolási lehetőségek 

kapacitásából, lehetőségeiből, a vezetési szintek számából, a szervezet túl- vagy 

alulszabályozottságából fakadhat. Az információgyűjtéskor felmerülhet, hogy 

szűk a merítés bázisa, de problémát jelenthet az információk nagy száma is. Az 

egyes csomópontokon szubjektív okok miatt is torzulhat az információ. A szoc i-

álpszichológiai hatásokat is lehetetlen kiszűrni. A maga munkáját mindenki sze-

retné jobb színben feltüntetni, az elöljárójáról nem jelenthet rosszat, mert az 

visszaüthet és általában nem is engedi tovább a rá vonatkozó negatívumokat, azt 

igyekszik eltitkolni. Az információ „hatalmi” szerepével nemcsak élni, hanem 

visszaélni is lehet. 

A formális/informális kommunikáció kölcsönhatása 

A szervezetek vezetői számára fontos kérdés, hogy miként lehet befolyásolni az 

informális információk terjedését, egyáltalán tudomást kell-e venni róluk, miért 

kiirthatatlan és hogyan lehet vagy lehet-e hasznosítani, élét venni. 

Kulturális hálózat: a kulturális elemek hordozója és terjedésének közege a 

hálózat, ami leginkább az informális kommunikációs csatornákat jelenti. Ezen 

keresztül tudhatók meg, hogy mi is zajlik valójában a szervezetben, mi fogla l-

koztatja a munkavállalókat, milyen változások várhatók . A szervezetek fejleszté-

sében, újraszervezésében célszerű megvizsgálni e két kommunikációs hálózat 

összekapcsolásának lehetőségét. 

A nem hivatalos beszélgetések alatt olyan egy vagy több szervezeti tag, veze-

tő között nem mindig tudatosan és inkább rendszertelenül zajló kommunikációt 

értünk, ahol kötetlen, és veszélytelen az információcsere. Általában a magasabb 

beosztású vezető kezdeményezi, de nem kizárt a beosztotti kezdeményezés sem. 

Látszólag nincs programja, de a kezdeményezőnek mindig van valamilyen 

kommunikációs szándéka információszerzésre vagy adásra. Előnye, hogy az 

ilyen beszélgetésen résztvevő beosztottakban a beavatottság érzését váltja ki, 

ami javítja az illetők szervezeti elkötelezettségét. Mindez csak akkor működik, 

ha szervezeti kultúra ezt biztosítja. Feltétele a kölcsönös bizalom és őszinteség. 

Az informális kommunikáció formálissá tétele azt jelenti, hogy a bejáratott 

és bizonyítottan hatékonyan működő informális csatornák és funkciók beépülnek  

a szervezeti szabályozásba, illetve a nem hivatalos funkciók formalizálttá válnak. 

Kétirányú” csatornák használata a vezető és a szervezet számára biztosítja a 

hivatalos információk kiegészítésének, ellenőrzésének lehetőségét.  

A formális szervezeti struktúra erőteljesen befolyásolja a kommunikációt: az 

alkalmazottak számának növekedésével általában nő a kommunikáció mennyisé-

ge és csökken a kommunikáció személyes jellege; a hierarchia alsóbb szintjein 

általában hiányolják a döntések miértjeiről szóló információkat.  

Az informális kommunikáció a szervezetekben 

Kutatásom egy 1200 fős mintán azt eredményezte, hogy a megkérdezettek a 

munkájukhoz szükséges információk ötven százalékát informális csatornákon 
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szerzik be. Ez az arány nagyon magas, ezért vizsgáltam ennek az információ-

szerzési módnak az okait és feltárni azokat a lehetőségeket, amikor az informális 

csatornák bevonhatók a hivatalos információtovábbítás útjába a szervezeti kom-

munikáció céltudatos tervezése révén. Kutatásom első részében vizsgáltam az 

informális csatornák használatának okait, ahol a válaszadók kíváncsiságból és 

ellenőrzésként is használták ezt az információszerzési módot. Tizenöt kérdésben 

a szervezeti információ áramlás megítélését tekintettem át főkomponens anal í-

zissel. A vizsgálat során négy főkomponens volt azonosítható úgy, hogy közben 

az adatok több mint 50%-át megőrizte. Az 1. komponenst a jól működő informá-

ciós rendszer jellemzői teszik ki, ezért a „hatékony kommunikáció” elnevezést 

adtam. A 2. komponens a szervezeti kommunikáció gátló tényezőit foglalja ma-

gába, így a „kommunikációs gátak” címet kapta, a 3. komponens „üzlet i kom-

munikáció”, a 4. komponens „informális kommunikáció” elnevezéssel szerepel.  

A szervezeti információ-áramlást klaszterelemzéssel dolgoztam fel. Négy 

klaszter alakult ki, minden változó és komponens alapján különböztek a csopo r-

tok. A csoportok az alapján jöttek létre, hogy a válaszadók hogyan ítélték meg a 

szervezeti információáramlást. Az első klaszterbe a válaszadók 15,6%-a tartozik. 

Ők azok, akik az első faktort, vagyis a hatékony kommunikációt jónak ítélték, és 

jelentősnek tartják az informális kommunikációt, viszont az üzleti kommuniká-

ció nem játszik fontos szerepet a szervezeti információáramlásban. A 2. klasz-

terben a válaszadók 35,5%-a került, náluk a szervezeti kommunikáció gátló té-

nyezői kaptak magas értéket, az üzleti kommunikáció és az informál is kommu-

nikációt nem tartják fontos a szervezeti információáramlás megítélése szempon t-

jából. A 3. klaszterben azok a válaszadó szerepelnek 31,4%, akiknél az informá-

lis kommunikáció a legmeghatározóbb a szervezeti kommunikáció esetén. Az 

utolsó klaszterbe a válaszadók 17,4%-a tartozik. Ők egyik komponenst sem érté-

kelték fontosnak, valamennyi komponens esetében negatív átlagérték mutatható 

ki. 

Ha a 3. klasztert vizsgáljuk, akkor a nők, a 20-29 éves korosztály, a 10 évnél 

kevesebb munkatapasztalattal rendelkezők, a nagyméretű szervezetek munkatár-

sai, az értékesítés vagy pénzügy területén dolgozók, ill. a megyeszékhelyen mű-

ködő szervezeteknél domináns az informális kommunikáció. 

1. tábla 

 
N Mean Std. Deviation Variance Skewness 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error 

1. nem használok informális 

csatornát 

1068 2,23 1,145 1,312 ,398 ,075 

2. formális rendszer nehézsé-
geinek megkerülése 

1068 2,76 1,186 1,406 -,228 ,075 

3. feladatok egy része így 

megoldható 

1068 3,10 1,173 1,376 -,425 ,075 

4. ha kíváncsi vagyok egy 
információra 

1068 3,41 1,163 1,354 -,729 ,075 

5. információ torzulás elle-

nőrzése 

1068 3,27 1,207 1,456 -,644 ,075 

6. baráti besz. alkalmával 1068 3,21 1,312 1,722 -,478 ,075 

Valid N (listwise) 1068      
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Az informális csatorna használatának okai alapján megállapíthatjuk, hogy a 

kíváncsiság még mindig az első helyen áll. A nem használok informális csator-

nát alacsony átlaga, pontosan ennek ellenkezőjét mutatja, vagyis a válaszadók 

többsége igénybe veszi az információ-szerzésnek ezt a módját. 

1. ábra A válaszadók megoszlása az informális csatorna használat alapján  

 
Az 1. ábrán látható, hogy a dolgozók 55,4% használ informális csatornát, és 

30,8%-uk néha-néha igénybe veszi és összesen 12% állítja, hogy soha nem hasz-

nálja. 

2. ábra A válaszadók megoszlása a baráti beszélgetés, 
mint informális csatorna használat oka 

 
  



Informális szervezetek 

29 

3. ábra A válaszok megoszlása az információ ellenőrzés, 

mint informális csatorna használat oka 

 
 

A baráti beszélgetést 43,8%, az információ torzulás ellenőrzését 47,5%-ban 

jelölték igaznak vagy teljes mértékben igaznak. A baráti beszélgetés a személyes 

igények kielégítését jelenti, az ellenőrzés viszont a szervezeti igényeknek való 

megfelelést szolgálja. Ez jól mutatja az informális kommunikáció kettős jellegét.  

A következőben vizsgáltam, hogy van-e eltérés annak megítélésében, hogy a 

vezető kezdeményezi az informális kapcsolatot, vagy a dolgozó. A két átlag 3,23 

és 3,25 közepes elfogadottságot tükröz, az ilyen jellegű kapcsolatot mindössze 

7% ítéli el. Vizsgáltam, hogy van-e kapcsolat a válaszok és a válaszadó beosztá-

sa között. Az asszociációs vizsgálat eredményeként nem mutatható ki még köze-

pes kapcsolat sem. A Cramer-féle asszociációs együttható értéke 0,113 és 0,195. 

 

Átlag- és szórás-mutatók a tájékozottság szerint 
Statistics 

 
1 tájékoztatottnak 

érzem magam 

2 időben jutnak el 

hozzám az infók 

3 nem hivatalos 

úton jutnak el 
hozzám az infók 

4 túl sok tájé-

koztatást kapok 
.5 egyéb 

N Valid 1067 1067 1067 1067 1063 

Missing 0 0 0 0 4 

Mean 3,50 3,38 2,79 2,20 ,11 

Mode 4 3 3 2 0 

Std. Deviation 1,009 ,936 1,047 1,048 ,585 

Variance 1,018 ,875 1,096 1,098 ,343 

Skewness -,584 -,351 -,069 ,580 5,647 

Std. Error of 

Skewness 
,075 ,075 ,075 ,075 ,075 
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4.ábra: A válaszok megoszlása tájékozottság szerint 

 
 

A válaszadók 53,8%-a tájékozottnak érzi magát, és csak 13,5% gondolja 

úgy, hogy nem jutnak el hozzá a szükséges információk. A nem hivatalos úton 

kapott információkat már csak 23,8% említi, szemben az előző kérdéseknél mu-

tatott 50%-os aránnyal. Kérdés az, hogy mit értenek a válaszadók a hivatalos 

úton és mit az informális csatornán? Mely információkat sorolják ide és mely 

információk jutnak hozzájuk az informális csatornákon keresztül?  
 

 
 

Összefoglalva: megállapítható, hogy a dolgozók 50%-a használja az infor-

mális csatornákat. A csatornahasználat okaként elsősorban a kíváncsiságot jelö l-

ték meg, második helyen az ellenőrzési funkció, harmadik helyen az egyéni igé-

nyek kielégítését szolgáló baráti beszélgetés áll. Beigazolódott az a hipotézis is, 

amely szerint az informális csatornákat a szervezetben dolgozók a formális rend-

szer hiányosságainak kiküszöbölésére használják. 

Fenti kutatás célja volt, hogy feltárjam az okokat és ez alapján javasoljak 

megoldási módszereket arra, hogyan tudják a szervezetek a  kommunikációs stra-

tégiájukban hivatalossá tenni ezeket a csatornákat. 
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Az első indíték, a kíváncsiság a hivatalos utakba nem építhető be egyetlen 

szervezet esetében sem. Az emberek alapvetően kíváncsiak, érdekli őket, hogy 

mi történik körülöttük. A kérdőív elemzése során kiderült, hogy a szervezetről, 

annak céljairól, működéséről szintén nem rendelkeznek elegendő információval. 

Az e-kommunikáció rengeteg megoldást nyújt a szervezetek számára, hogy gyor-

san tájékoztassák a vállalat valamennyi dolgozóját a szervezeti eseményekről. 

Az ellenőrzési funkció informális csatornákon történő ellátása szinte teljes 

mértékben kiküszöbölhető, a formális kommunikáció megfelelő szervezésével 

feleslegessé válhat annak használata. Az információk torzulása természetes vele-

járója a kommunikációnak. Hatását csökkenteni vagy megszüntetni a kommun i-

kációs csatornák egyidejű igénybevételével lehet. Mivel a dolgozók a személyes 

beszélgetést helyezik előtérbe, így elsődlegesen a szóbeli utasításokat, tájékozta-

tást kell a vezetőknek alkalmazni. A beszámolók, jelentések esetében időt kell 

szakítani a munkatársak meghallgatására és ezzel együtt mindezt írásban is to-

vábbítani, ill. kérni a munkatársaknak, munkatársaktól A redundancia segíti a 

torzulások csökkentését. A szándékos torzítás vagy elhallgatás esetében  más a 

motiváció. 

A baráti beszélgetést, mint információs csatornát támogatni kell. A munka-

helyi jó közérzet egyik kulcsa, hogy a munkatársak találjanak olyan kollégákat, 

akikkel szívesen vannak együtt, osztják meg magánéleti problémájukat. A baráti 

beszélgetések alapvető célja nem a munkahelyi információk beszerzése, hanem 

az emberi kapcsolati szükséglet kielégítése. 
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