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Az informális kommunikáció 
• Különböző formái természetes módon alakulnak ki 

    a szervezetben.  

 

• A jó vezető megtalálja annak módját, hogy hogyan használhatja fel 
céljainak elérése érdekében ezt a hálózatot. 

 

• Hasznos (sőt szükséges!) (bizonyos információk csak így küldhetők-
kaphatók) 

 

• Káros is lehet!  

 

• Fontos! A vezetők ismerjék el az informális kommunikációs 
csatornákat és biztosítsák ezek helyét a vezetésben. 



INFORMÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ  
 

 

 

 

  

 Mi a valós információ tartalma? 
 

 Vezetői taktikák  
 

     (1. Információ-visszatartás- 2 Gumicsont- 3. Forró krumpli-  

     4. CSöpögtetés- 5. Elárasztás- 6. Időzítés) 

 



Tanszéki kutatási eredmény 

A lefelé irányuló kommunikációt a leginkább befolyásolja: 

• az információhiány, 

• a megfelelő technika hiánya,  

• a fogadó partner személyisége,  

• az informális kommunikáció. 

 
A bizalmatlanság és előítéletek miatt a vezetők úgy érezhetik, hogy nem 

fedhetnek fel bizonyos információkat az alkalmazottak előtt, mert azok 

utána továbbíthatják a versenytársak, vagy más külső fél felé.  

Az információ visszatartása is fontos (a dolgozók bele akarnak szólni a 

vezetésbe, a döntésekbe). 



A kommunikáció eszközei 

  Néhány kommunikációs lehetőség: 

 Írásos (levélben, faxon vagy e-mailen keresztül):  

    szervezeti politika, eljárásmódok, események és változtatások, munkahelyi 

leírások, teljesítmény-értékelések, beszámolók közlése 

 

Telefonon keresztüli: spontánabb kommunikációs eszköz 

 

Személyes: leghatékonyabb és legrégebb közlésforma 

 

 



KOMMUNIKÁCIÓS FORMÁK A SZERVEZETBEN 

 

hivatalos kommunikációs utak, 

nem hivatalos beszélgetések, 

hirdetmények, 

körlevelek, 

értekezlet, 

érdekképviselet, 

tárgyalás. 

 



Hivatalos kommunikációs utak 
 Hivatalos úton való kommunikálás: az információ végigjárja a    

     vállalat szervezeti lépcsőit.  
 

Hátránya: túl sok lépcső a továbbított adatoknál  
 

• fennáll a torzulások, félreértések lehetősége,  

• téves értelmezések, elnézések és elhallások adódhatnak.  
 

 De! E csatorna működése szabályozott, előre kidolgozott szisztéma alapján   

      működtetett, a sok szint ellenére is gyors és hatékony, különösen rutin    

      kérdések és feladatok esetében.  
 

Kis szervezetek: 
 

• nincsenek vagy csak kevés a hierarchiák száma,  

• a hivatalos kommunikáció gyorsan és hatékonyan működik,  

• sokszor közvetlen kommunikációra épül, így 

• kisebb az információtorzulás lehetősége.  



A SZERVEZET ÁLTAL KIJELÖLT KOMMUNIKÁCIÓS LÉTRA 

KÖZPONT 

KOVÁCS 

ISPÁNNÉ SÁROSI ZÓLYOMI MEDGYESI 



Nem hivatalos beszélgetések 
Egy vagy több szervezeti tag, vezető között nem tudatosan és rendszeresen  

szervezett kommunikáció, amely kötetlen, informális információcsere.  

 

• Kezdeményezi: a magasabb beosztású vezető. 

 

• Látszólag nincs programja, de!... (információ-szerzés, átadás) 

 

• Kötetlen!  (csak így őszinte, önkéntes a vélemény) 

 

• Akadályok feloldása! (státuszbeli, életkorbeli) 

 

• Kölcsönös információcsere (a bizalom elnyerése!)  

 

• Előnye (beavatottság-érzés, elkötelezettség a szervezet iránt) 



Hirdetmények 
A szervezeten belül: 

Előnyei: 

• sok ember,  

• gyors,  

• pontos informálására alkalmas kommunikációs lehetőség. 

 

Hátrányai: 

• nincs visszacsatolás,  

• az információ azonos értelmezése nem ellenőrizhető, 

• nincs visszajelzése a vezetőnek, hogy az információ eljutott-e a 
célszemélyekhez.  

 

 Ezek miatt csak a szervezeti működés szempontjából nem lényeges 
adatok, információk továbbítására használják.  



HIRDETMÉNYEK 

 

•Egyirányú kommunikáció 

•Eljut-e a címzetthez? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gyakran csak arra figyelünk, ami érdekel bennünket! 

 



Körlevél 

• A hirdetmény egy speciális formája.  
 

• Az információt tartalmazó levelet kisebb szervezeti részegységeken belül 
körözik, és az alkalmazottak aláírásukkal elismerik az információ átvételét. 

• A vezető a körlevélre ráírja, hogy: „Lássa mindenki!” 
 

• Alkalmas:  

– a szervezeti működéssel,  

– eljárásokkal,   

– szabályokkal,  

– ügyrenddel kapcsolatos információk közlésére.  
 

pl.: Tanszéki jelentés leadása egy egyetemi dokumentum 

      elkészítéséhez. 



       KÖRLEVÉL 
 hirdetmény jellegű 

 szigorúan biztosítani a célba érést 

 



Körlevél (e-mail) 

Kari PUBLIKÁCIÓS adatbázis 

Herdon Miklós - kedd, 4 március 2008, 01:44 du. szerint 

  

• Az AVK publikációs adatbázisa (2000-) a Kar Web 
portáljának Kutatás menüpontjából elérhető. Az adatbázis 
a publikációk típusa és év szerint tartalmazza a Kar 
oktatóinak, kutatóinak publikációs rekordjait. A szerzők 
bővíthetik, módosíthatják az adatbázist. 

• http://nodes.agr.unideb.hu/avk/publikaciok.php 

• Válasz 

• Nézze ezt a hozzászólást összefüggéseiben. 

http://nodes.agr.unideb.hu/moodle/user/view.php?id=522&course=1
http://nodes.agr.unideb.hu/moodle/user/view.php?id=522&course=1
http://nodes.agr.unideb.hu/avk/publikaciok.php
http://nodes.agr.unideb.hu/avk/publikaciok.php
http://nodes.agr.unideb.hu/moodle/mod/forum/post.php?reply=96
http://nodes.agr.unideb.hu/moodle/mod/forum/post.php?reply=96
http://nodes.agr.unideb.hu/moodle/mod/forum/discuss.php?d=76
http://nodes.agr.unideb.hu/moodle/mod/forum/discuss.php?d=76


Értekezlet 

• A szervezeti kommunikáció egyik leggyakoribb formája. (pl. Tanszék) 

 

• Három vagy több, szorosan együtt dolgozó személy megbeszélése. 

 

• Az értekezlet közvetlen kommunikációra épül  

     (lehetőség van az információ pontosítására akár többszöri közvetlen 
visszacsatolás alapján az azonos értelmezés kontrollálására is.) 

 

– Gyors,  

– Pontos, 

– Hatékony kommunikáció,  

– Az egész folyamat vezetői irányítás és kontroll alatt valósul meg.  



Értekezlet 

• Jó kommunikációs módszer  
     (összetett és bonyolult kérdések megoldásánál). 

 A vezető megismeri a dolgozói véleményeket, nézeteket, érzéseket. 
 

• Általában rendszeresen tartják, (illetve rendkívüli helyzetben!).  

 

• Fontos! 

– Előkészítése (ismerjék a témáját, hogy felkészülhessenek) 

– időtartama (a munkáról szól, de időfelhasználás!) 

  

 Kisvállalkozások: nem mindig értekezlet jellegűek, inkább közvetlen      

     beszélgetések, melynek oka általában a barátias légkör. 

 



Érdekképviselet 
 

 Feladata, tevékenysége:  

– információgyűjtés a beosztotti körben,  

– ezen információk gyors továbbítása a vezetés felé (a hivatalos információs 
csatornák kikerülésével).  

– Ez a forma a felfelé irányuló kommunikáció gyors, hatékony módja.  

 

• A vezető kötelessége a rendszeres kapcsolattartás a dolgozói érdekképviselettel 
(dolgozói vélemények, kívánságok és szükségletek).  

 

• Ezen csatorna üzemeltetése alapvető szervezeti és vezetői érdek (visszajelzés: 
motivációs, szervezési, kommunikációs, munkahelyi viszonyok, légkör).  

 

• Az érdekképviseletek eredményes működésének alapvető feltétele:  

     az információk valóban érkezzenek el a szervezet minden dolgozójához.  

 

• Jól kiépített érdekképviselet működtetése csak megfelelő méretű szervezeten belül 
lehetséges (kis- és középvállalatok esetében nincs). 



A Magánvállalkozók Nemzetközi Fuvarozó Ipartestülete 
 

A NiT Hungary: a magyar közúti fuvarozó szolgáltatók érdekképviselete és érdekvédelmi 
szervezete. 

 
A NiT Hungary nemzetközi kapcsolataiban is érvényesül a magas szintű érdekérvényesítő 
tevékenység, ezért tagja az:  

 

     - Európai Közúti Fuvarozók Szövetségének (UETR) 
- Nemzetközi Tömegközlekedési Egyesületnek (UITP) 
- Európai Fuvarozók Oktatási Egyesületének (EuroTra) 

 
A NiT Hungary szervezeti együttműködésében fontos helyet kapnak a hazai 
érdekképviseletek melyek közül az alábbiaknak a tagja:  

 - Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) 
- Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége (VOSZ) 
- Országos Baleset megelőzési Bizottság (ORFK-OBB) 
- GRSP Magyarország Egyesület (GRSP) 

 

 Szervezetünk megbízhatóságának és hatékony munkájának köszönhetően a taglétszámunk 
dinamikusan emelkedik, napjainkra meghaladja a 4400 vállalkozást, az egyik legnagyobb, 
közúti szállítással kapcsolatos szakmai érdekképviselet.  



Tárgyalás 

• A szóbeli kommunikáció fontos vezetői tevékenysége. 

• A tárgyalás az irányítás közvetlen formája.  

• Három alapvető tárgyalás (megbeszélés) típus van: 
 

– Információorientált megbeszélések: új történések bejelentése, beszámolók 
meghallgatása. 

 

– Cselekvésorientált tárgyalások: javaslatok kidolgozása, problémák azonosítása, 
alternatívák közötti választások. 

 

– Kombinált tárgyalások: helyzetjelentések egy feladat előrehaladásáról, megegyezés  a 
további teendőkben. 

 

• A kommunikációs formák értékelésére vonatkozó vizsgálatok eredményei 
szerint: fontosak a nem hivatalos beszélgetések.  

 

• A rangsorban jelentős helyet foglal el: tárgyalás, értekezlet, hivatalos 
beszélgetés. 



 

• A kommunikáció minden vezetési formánál jelentős. 

      E folyamat révén valósulnak meg: 

 

 a vezetői funkciók, 

 a vezető ezáltal tudja érvényesíteni kapcsolatát beosztottjai, környezete, illetve 
vezetőtársai felé. 

 

• Állandó folyamatnak kell lennie (nem csak probléma esetén) 

 

• Megfelelő csatorna szükséges!!! 

 

• A kommunikáció vezetés / A vezetés kommunikáció 

 

• Jó kommunikáció: az emberek eredményes vezetése 

 

• Az eredményes kommunikáció fontossága: emberi kapcsolat kialakítása 

 



 

 

Köszönöm a figyelmet! 

 


