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kommunikációs, és marketing stratégiája (Projektterv) 

 

A kutatásunk témáját, amint látható a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai 

Bizottságának készített új kommunikációs és marketing terv alkotja. A dolgozatot egy a 

karunkon meghirdetett projektmenedzsment tanóra keretein belül kezdtük el kido lgozni, majd 

úgy gondoltuk, hogy a tudományos diákköri konferencia színfalai mögött is megállhatja a 

helyét.  

A terv megírásakor a koncepciónk a következő volt. A szervezetnek el kell kezdenie egy 

általános innovációs folyamatot, valamint ki kell jelölnie a konkrét célcsoportokat, és a csatolt 

szolgáltatásokat is meg kell újítania.  

Mivel az MTA PAB információink szerint egy alapvetően kis költségvetésű intézmény, ezért 

igyekeztünk egy olyan kis költségvetésű tervet kialakítani, amely még finanszírozható ebből, 

valamint úgy gondoljuk, hogy ez a folyamat egy idő után önmagát finanszírozóvá válhat.  

Az MTA PAB célcsoportjainak a fiatalokat, és az idősebb tudományos ambícióval 

rendelkezőket tekintettük. Ezután a csoportok számára kortól függően állítottunk össze olyan 

programokat, amelyek alacsony költségvetésűek, ám mégis nagy népszerűséget hozhatnak az 

intézménynek. A konkrét programokról kedves olvasónk a fejezeteinken belül részletesebben 

értesülhet, mindezeket időrendi sorrendben egy Gantt diagramon is ábrázoltuk.  

Módszereinket tekintve lényeges, hogy alapvetően a projektmenedzsment eszközeivel éltünk, 

ám segítségül kellett hívnunk pénzügyi kimutatásokat is, ahhoz hogy jól tudjuk szemléltetni 

az MTA PAB 2011 évi marketing tervvel kapcsolatos pénzáramait. Végül, ki kell emelnünk, 

hogy a dolgozatunk megírásához interjút is készítettünk az MTA PAB egyik titkárával, 

valamint igyekeztünk reális információkat beszerezni a költségeket illetően.  
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1. BEVEZETÉS 

 

A következő dolgozat egy szervezet számára, azaz a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi 

Akadémiai Bizottságának (MTA PAB) szeretne egy új marketing és kommunikációs 

stratégiát szolgáltatni a projektmenedzsment eszközei segítségével. Ez azért fontos, mert ezen 

egység az, amely közelebb tudná hozni a fiatalok számára a tudományos életet, és ennek 

képviselőit egyaránt.  

A dolgozatunk tehát ezen projekt megvalósításában segédkezik, valamint lehetővé teszi azt, 

hogy a tudományos tevékenységek ne csak egy elefántcsont toronyba gubózott távoli 

elérhetetlen dolognak látszanak. Véleményünk szerint a fiataloknak szüksége van a megfelelő 

tájékoztatásra, azért, hogy a 

későbbiekben akár 

akadémikusokká, vagy csak 

mindösszesen a tudományok 

világában búvárkodó ifjukká 

válhassanak.  

Szerintünk ma már minden 

szervezet, és cég életében nagy 

szerepet játszik a marketing, és a 

megfelelő kommunikációs 

stratégia.  

Lényeges, hogy a 

kommunikációs stratégia a 

marketing tevékenység részét képezi, 

tehát, ha nincs jó marketing, akkor a 

kommunikáció sem lesz megfelelő. Az iménti állításunkat a marketingmix elemeinek 

ábrázolásával szeretnénk szemléltetni.  

Amint az látható, a marketing-mix négy részből áll: termékpolitika, ár-politika, elosztási-, és 

kommunikációs-politika. Ezen oknál fogva javasoljuk az MTA PAB vezetőségének, hogy 

újítsák meg a marketing és kommunikációs stratégiájukat.   

1. ábra: A marketing mix elemei 

Forrás: Rekettye és társai, 2005 
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Ebben a folyamatban azért szükséges egy külső csoport esetünkben egy projektmenedzsment 

csoport alkalmazása, mert ennek segítségével egy objektív visszacsatolásra is lehetősége van 

a szervezetnek. Ez az objektivitás tükröződik az általunk a következőkben megfogalmazott 

gondolatokban is, valamint észrevételeinkkel szeretnénk segíteni az MTA PAB 

kommunikációs stratégiájának megújítását, fejlesztését. Ajánlatunkat azért tartjuk előnyösnek 

a szervezet számára, mert ötleteink szerény anyagi forrásokból is kivitelezhetőek, valamint 

segítségükkel a társaságnál egy olyan öngeneráló folyamat is elindítható, amely a későbbiek 

során finanszírozni tudja a pécsi akadémiai tevékenység marketingjét. 

 

1.1. Projektfókusz 

 

A következőkben felvázolandó kommunikációs, és marketing terv a Pécsi Tudományegyetem 

Közgazdaságtudományi Karának projektmenedzsment foglalkozásán belül készült. A 

foglalkozáson résztvevő-hallgatók azt a feladatot kapták, hogy egy olyan programot állítsanak 

elő a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottságának, amely hasznos lehet 

ahhoz, hogy a tudományos életen kívüli fiatalok, és idősek egyaránt jobban megismerjék a 

működésüket, és közelebb kerülhessenek a tudományos élethez.  

Fontos kiemelnem, hogy a tanulmányunk elsősorban saját megfigyeléseinkből levont 

következtetésekből áll, azaz főként az MTA PAB-ról készült sajtóagyagokból dolgoztunk, 

valamint a projekt megvalósításához szükséges diagramokat, ábrákat többnyire saját magunk 

készítettük. A munkánk szakmai alátámasztásához Jarjabka Ákos Projektmenedzsment című 

könyvét használtuk.   

A vizsgálódásaink során interjút készítettünk Kalmár Péterrel, aki az MTA PAB titkárságán 

dolgozik. Az ő által elmondottak alapján vontunk le következtetéseket a PAB működésével 

kapcsolatosan. Valamint lényeges kiemelnünk, hogy az intézménytől ezen a rövidke 30 perces 

interjún kívül, és az internetes honlapon kívül semmilyen mérleg, eredmény-kimutatás, és 

egyéb dokumentumot nem kaptunk. Annyi információnk viszont volt, hogy az MTA PAB 

mindösszesen 60 millió forintos éves költségvetéssel gazdálkodik, amit természetesen az 

MTA bocsát a rendelkezésére.  

A mi csapatunk realizálta azt a projektmegoldás során, hogy egy igen kicsiny költségvetéssel 

működő szervezetről van szó, éppen ezért a lehető legkisebb költségű tervet szerettük volna a 

számukra előállítani. Egy olyan folyamatot szerettünk volna elindítani az MTA PAB 
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színfalain belül, amely folyamatosan megteremti a saját működtetéséhez felhasznált 

erőforrásokat.  

Sajnos a projektmunkákkal kapcsolatosan azóta sem kaptunk a szervezet vezetésétől olyan 

adatokat, amelyek konkrét visszajelzésül szolgáltak volna a tervünk pontos felhasználásáról. 

Viszont pozitívum, hogy a szervezet vezetői elolvasták, és elgondolkodtak a javaslatainkon, 

és nem kaptunk negatív visszajelzéseket.  

Véleményünk szerint az általunk készített terv azért felel meg igazán az MTA PAB számára, 

mivel évtől függetlenül aktualizálható, azaz ha a társaság úgy dönt, hogy mégis beindítja a 

programot, akkor mindösszesen az kivitelezés időpontjain kell változtatnia. Tehát a terv teljes 

körű felhasználása esetén a 2010. december 10-én elkészült tervünk aktualizálása szükséges.  

 

2. AZ MTA PAB, ÉS AZ MTA KAPCSOLATA 

 

Ahhoz, hogy az MTA PAB tevékenységét megfelelően tudjuk vizsgálni, úgy gondoljuk, hogy 

szükséges megismerkedni a fő szervezeti egységgel az MTA-val is (Magyar Tudományos 

Akadémia). Az MTA PAB ugyanis a Magyar Tudományos Akadémia egyik területi egysége. 

A Magyar Tudományos Akadémia alapítását már 1827-ben törvénybe iktatták, ám a társaság 

első közgyűlését csak 1831. február 4-én tartotta. Ekkor a tagság megoszlása a következő 

volt: 42 rendes tag, és 24 tiszteletbeli tag, valamint meghatározatlan számú levelező taggal 

rendelkeztek. A szervezet tevékenysége még csupán a hazai nyelv művelésére volt hivatott, 

ezt jelzi az akkor viselt név is: a hazai nyelv művelésére felállított tudós társaság, vagy 

akadémia. Mára a szervezetnek 11 tudományos osztálya működik, melyek a következők: 

I. Nyelv- és Irodalomtudományok 

Osztálya  

II. Filozófiai és Történettudományok 

Osztálya  

III.  Matematikai Tudományok 

Osztálya  

IV. Agrártudományok Osztálya 

V. Orvosi Tudományok Osztálya 

VI. Műszaki Tudományok Osztálya 

VII.  Kémiai Tudományok Osztálya  

VIII.  Biológiai Tudományok Osztálya  

IX. Gazdaság- és Jogtudományok 

Osztálya 

X. Földtudományok Osztálya  

XI. Fizikai Tudományok Osztálya 

 ( MTA  [é. n.]a) 

Látható, hogy ma már sokkal szélesebb az akadémia által lefedett tudományos terület. 

Továbbá a Magyar Tudományos Akadémia, különböző vidéki városokban is megjelent, azért, 

hogy az emberek, és a tudományos élet tagjai közelebb kerülhessen az intézményhez. Az 

MTA területi bizottságai a következőek: (MTA [é.n.]b) 

 Debreceni Területi Bizottság  Kolozsvári Területi Bizottság 
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 Miskolci Területi Bizottság 

 Pécsi Területi Bizottság 

 Szegedi Területi Bizottság 

 Veszprémi Területi Bizottság 
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Ezek a területi egységek 

segítenek az MTA-nak abban, 

hogy megvalósíthassa a 

tudományos céljait. Az persze 

egy mellékes dolog, hogy az 

ország nyugati területe 

egyáltalán nincs az MTA 

intézményi infrastruktúrájával 

lefedve. Az MTA honlapján 

meg is találhatóak azok a 

szerepkörök, amelyeket a helyi, 

regionális egységeknek meg kell valósítaniuk. Ezeket a szerepköröket a következő 

felsorolásunk tartalmazza.  

A területi bizottságok szerepkörei megmutatkoznak: 

 a regionális, megyei és városi önkormányzatokkal, a megyei kamarákkal és a 

regionális fejlesztési tanácsokkal való együttműködésben, 

 az új tudományos eredmények közvetítésében a társadalom számára, 

 a régiók tudományos életének szervezésében, tudománypolitikai stratégiájuk 

kidolgozásában, 

 az MTA és felsőoktatási intézmények közötti harmonikus együttműködésben, 

 a környező országok interregionális együttműködésében. (MTA, [é.n.] b) 

A területi bizottságok feladata továbbá még, hogy a tudományos fejlesztések gazdaságban 

való hasznosulását segítse, és kommunikáljon a helyi gazdasági szervekkel: 

 a régiók kutatóhelyei K+F tevékenységének, hasznosításra váró eredményeinek és 

szabad kutatási kapacitásainak bemutatásában, 

 a gazdasági vállalkozások K+F igényeinek közvetítésében a kutatóhelyek 

számára,  

 a regionális innovációs partnerközvetítésben, a hazai és nemzetközi pályázati 

együttműködés elősegítésében. (MTA [é.n.] b) 

Amint látható az MTA területi egységeinek igen széles spektrumú feladatköröket kell 

ellátnia. Ami viszont igen nehéz lehet, ha nincs megfelelő kommunikáció. Ebben az 

esetben azért fontos a marketing stratégia fejlesztése, mert e nélkül a piac többi szereplői, 

amelyekkel az MTA PAB-nak együtt kell(ene) működnie, nem rendelkezhetnek elég 

2. ábra: Az MTA területi lefedettsége 

Forrás: Saját szerkesztés 
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információval a társaságról, vagy éppen nem is tudnak a működéséről. Véleményünk 

szerint ezen kommunikációs stratégia kidolgozása, megújítása éppen ezért olyan fontos az 

MTA PAB számára, hiszen e nélkül a külvilág számára egyfajta megfoghatatlan, távoli 

„elefántcsont torony”. Ezen probléma megoldásában segíthet az általunk készített 

dolgozat.  

 

2.1. MTA Pécsi Akadémiai Bizottság (MTA PAB) 

 

A továbbiakban az MTA egy területi egységének jelenlegi marketing, és kommunikációs 

stratégiáját fogjuk vizsgálni, és arra fogunk választ keresni, hogy hogyan lehetne mindezt 

jobbá tenni egy projekt keretein belül. Természetesen, mint minden projekt, ez is több 

egységből fog állni, amelyeket az egyes fejezeteken belül fogunk kifejteni. Szó fog esni a 

későbbiekben a projektünk időtervezéséről, költségtervezéséről, emberi-erőforrás 

tervezéséről, megpróbáljuk a rendelkezésünkre álló erőforrásokat kiegyensúlyozottan 

kezelni, hozzárendeljük a különböző projektportfóliókhoz az erőforrásainkat, elemezzük a 

bizonytalansági tényezőket, majd a döntési fázis elemzése következik.  Ám mielőtt 

mindehhez hozzá kezdünk, röviden áttekintjük az MTA PAB sajátosságait.  

 

2.2. Az MTA PAB sajátosságai 

 

Az MTA PAB-ot az MTA elnöksége másodikként hozta létre 1969-ben, azért hogy 

összefogja a dél-dunántúli régió tudományos életét, valamint koordinálja azt. A bizottság 

az 1884-ben épült Vasváry-Villában székel, amely esztétikailag kifogástalan, ám a 

hétköznapi emberek, valamint a fiatalok körében nem túl populáris helyen található. A 

következő térkép az MTA PAB 

elhelyezkedését ábrázolja. Ezen egység 

terület szellemi közéletének a fóruma, 

nagy szerepe van a térség tudományos 

bázisának a megerősítésében.  

Azért, hogy ezek a célok 

megvalósulhassanak körül belül 1500 

kutató, tudós vállal valamilyen 

3. ábra: Az MTA PAB megközelíthetősége 

Forrás: (MTA PAB, [é.n.]a) 



7 
 

tudományos, és közéleti szerepet Tolnában, Baranyában, Somogyban, és Zala megyében. 

Amint az megfigyelhető, ez a létszám mára már jóval meghaladja, az MTA kezdő 

tagjainak a számát, ekkora apparátus fenntartása, pedig nem minden esetben 

problémamentes. Itt elsősorban arra gondolunk, hogy akadhatnak gondok az egymás 

közötti kommunikációban, valamint a közös értékek egységesítésében.(MTA PAB 

[é.n.]a) Ezért lenne jó egy egységes, megújított kommunikációs stratégia alkalmazása a 

PAB-nál. 

A Pécsi Akadémiai Bizottság feladata többek között az, hogy fórumok segítségével a 

helyi kutatók kapcsolódni tudjanak az MTA bázisához, valamint a helyi gazdasági és 

egyéb egységekkel tudjanak kommunikálni, ám ez nem zajlik zökkenőmentesen a 

szervezetnél.  

A PAB különböző pályázati lehetőségek népszerűsítésében is meghatározó jelentőségű, 

ám sokszor ezek a lehetőségek nem jutnak el minden erre érdemes pályázóhoz. Mindez 

visszavezethető a szervezet nem megfelelő kommunikációjára.  

 

3. AZ MTA PAB-NÁL FELMERÜLŐ SZERVEZETI KAPCSOLATOK 

MEGHATÁROZÁSA 

 

Mint minden marketing, és kommunikációs stratégia kialakításánál figyelembe kell venni 

az előző stratégia hibáit, ki kell azokat javítani, valamint meg kell tenni az első lépést, 

ami a célcsoportok kijelölése. A következő lépés egy általános innováció megvalósítása a 

PAB-nál, majd a csatolt szolgáltatásokat is újra kell gondolni. 

 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés, Jarjabka [2009] alapján 

Az MTA PAB célcsoportjai véleményünk szerint a fiatalok, valamint az olvasni és 

művelődni vágyó közép és időskorú felnőtt, értelmiségi réteg.  

A fiatalok körében a potenciális célcsoportunk az egyetemek/főiskolák hallgatósága, a 

gimnáziumok/szakközépiskolások közege, valamint az általános iskolás diákok 

összessége. A fiatalok megkeresése már egészen kis korukban ajánlott, mivel a tudomány 

4. ábra: Az MTA PAB-nál jelentkező feladatok 

Célcsoport kiválasztása Általános innováció Csatolt szolg. fejlesztése 
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hétköznapi életben való meggyökereztetése a legfontosabb. El kell érni, hogy még a 

kisiskolás réteg is tudomást szerezzen arról, hogy létezik ilyen közeg. Fontos, hogy a 

gyerekek ne úgy gondoljanak a tudósokra, mint rémisztő szakállas bácsikra, meg kell őket 

ismertetni a tudományos élettel, és képviselőikkel. Egy olyan arculatot kell kialakítani a 

szervezetnek, amely emberközeli, ki kell hangsúlyozni, hogy a tudósok is „emberek”. 

Meg kell engedni, hogy a gyermekek meghúzhassák a tudós bácsik szakállát. 

Azért, hogy megoldódjon a kommunikációs probléma az MTA PAB, és a régió fiataljai 

között véleményünk szerint a következőknek kell megvalósulnia:  

 kapcsolatot kell teremtenie az MTA PAB-nak a helyi iskolákkal, ezen 

kapcsolatok lehetnek előadások, szórólapok, a kisebb gyermekek számára 

érdekes, játékos előadásokat kellene tartani a tudományról (2. sz. melléklet),  

 hirdetni kell az iskolákban, hogy az MTA PAB székháza a nyitvatartási időn 

belül bárki számára megtekinthető, és a könyvtár is használható,  

 az oktatási intézmények honlapjain egy olyan linket kellene elhelyezni, ami 

lehetőséget ad arra, hogy az illető átnézhessen az MTA/MTA PAB honlapjára, 

 az MTA PAB professzorainak lehetőséget kellene biztosítani arra, hogy 

fogadó órák keretében a fiatalság megismerkedhessen a számára érdekes 

tudományos témákkal, 

 az egyetemeken elhelyezett szórólapok segítségével populárisabbá tudnák 

tenni a társaságot, 

 az egyetemek, főiskolák, és egyéb helyi oktatási intézmények szerveit 

értesíteni kellene az aktuális pályázatokról pl.: HÖT hirdetés,  

 a honlap számára fiatalosabb, felhasználóbarát felületet kellene tervezni, 

valamint az sem hátrányos, ha az anyaintézmény MTA-val valamiféle 

standard felület kialakítására törekszenek.  

A fiatalabb rétegeken kívül fontos megcélozni azt az értelmiségi réteget is, amely nyitott 

a tudományos vívmányok, fejlesztések megismerésére. Ezen réteg megcélozása a 

következő módon történhet: 

 a szakértői munkakört betöltők számára fórumok létrehozása, 

 a szakmai tartalmú előadások látogathatóságának hangsúlyozása, 

 különböző szakmai folyóiratok indítása szakterületenként, 

 a könyvtári intézményekben, könyves boltokban szórólapok, plakátok 

elhelyezése, 
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 a honlap felületének modernizálása.  

Ezek azok az alapvető kommunikációs szükségletek, amelyet mind a két célcsoport 

igényelne véleményünk szerint. Ezek megváltoztatásával a szervezet megfelelően tudná 

kommunikálni a különböző tudományos eseményeket, rendezvényeket, pályázatokat, és 

egy elérhetőbb szintre tudnák hozni az emberek számára. (3. sz. melléklet) 

A következő nagyobb feladatunk az általános innováció levezénylése a bizottságnál, ami 

a következőket jelenti: 

 a honlap újra gondolása, szerkesztése, megtöltése friss, dinamikus tudással, és 

új felhasználóbarát felület megalkotása, 

 a logó megújítása, arculat újra tervezése, azért hogy a szervezet vizuális 

megjelenésében közelebb kerüljön az anyaszervezethez. 

Az általános innováció tehát a mi esetünkben nem radikális, és gyors változást 

eredményez, hanem egy olyan átfogó intézményes megújulást, ami a hagyományos 

értékeket megtartva teret enged az újaknak is.  

A következő feladat a csatolt szolgáltatások javítása populárisabbá tétele. A szervezet 

által kínált szolgáltatások a következők: 

 konferenciatermek biztosítása rendezvények számára, 

 a parkban adott a fotózási lehetőség, bizonyos pénzegység ellenében,  

 akadémiai vendégház igénybevétele. 

Az imént felsorolt szolgáltatásokkal ugyancsak az a baj, hogy szélesebb körökben senki 

sem tud róluk. Pl. az egyetemi hallgatók többsége sincs azzal tisztában, hogy a vendégház 

számukra kedvezményesen igénybe vehető. Ezt véleményünk szerint a társaság 

megoldhatná úgy is, hogy különböző szállás közvetítő portálokon megjelentetnék a 

kínálatukat.  

A bemutatott kommunikációs problémák a projektmenedzsment szempontjából 

felfoghatóak egy rosszul strukturált problémaként, amelyet különböző részegységekre 

bontottunk azért, hogy könnyebben meg lehessen oldani az MTA gondjait. Ezt a 

folyamatot egy ábrán is tudjuk szemléltetni.  
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5. ábra: Az MTA PAB rosszul strukturált problémáinak lebontása 

részfeladatokra 

 

Forrás: Saját szerkesztés, Jarjabka [2009] alapján 

 

Amint azaz ábrán is látszik, és már mi is említettük az MTA PAB kommunikációs és 

marketing problémákkal küszködik. Ezt a problémát mi felbontottuk kisebb 

részegységekre, azaz alprojekteket hoztunk létre, ilyen a célcsoportok pontos lehatárolása, 

az általános innováció megvalósítása, valamint a csatolt szolgáltatások fejlesztése is.  

Majd az alprojekteknél is fel kellett sorolnunk a részfeladatokat, azaz, hogy milyen 

eszközök is kellenek ahhoz, hogy a fiatalabb, és idősebb korosztály jobban 

megismerhesse az MTA PAB munkásságát, szolgáltatásait.  

A továbbiakban a szervezet kommunikációs és marketing problémáját más modellek 

segítségével is szemléltetni fogjuk. Az első egy ok-okozati diagram felvázolása, és 

elemzése, majd egy fa diagram segítségével is feltárjuk a problémákat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alprojektekre bontása 
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6. ábra: Az MTA PAB problémájának ok-okozati ábrázolása 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés, Jarjabka [2009] alapján 

Amint itt is látható, a szervezet problémáit három részre osztottuk, és az ok-okozati 

diagramon ezeket a területeket egy-egy halszálkával jelöltük. Ez azért lényeges, mivel a 

módszer segítségével felszínre kerülnek a problémák, ám azt is érzékelteti az ábra, hogy 

ezek a hal fejéhez jutnak el, és ott gondot okoznak a marketing és a kommunikációs 

tevékenységeknél. A legtöbb esetben a cégek problémái igen bonyolult, szerteágazó 

folyamatok eredményei. A halszálka, azaz ok-okozati diagram abban segít, hogy ezeket 

elkülöníthessük egymástól, és az elkülönült kisebb gondokat már könnyebben meg tudjuk 

oldani. (Jarjabka [2009]) 

 

7. ábra: Az MTA PAB helyzete egy FA-diagram segítségével 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés, Jarjabka [2009] alapján 

Rossz kommunikációs és 

marketing stratégia 

Csatolt szolgáltatások fejlesztésének hiánya 

Általános innováció hiánya 

Célcsoportok rossz meghatározása 

Szolgáltatás hiányos 

nincs egyértelmű szegmentáció 

nem populáris 

nehezen elérhető 

honlap nem megfelelő 

erősen konzervatív társaság 

nincs reklám, megújulás 

Cél a jobb 

kommunikációs és 

marketing stratégia 

Csatolt szolgáltatások javítása 

Célcsoportok jobb meghatározása 

Általános innováció Új honlap, konzervatív 

hozzáállás csökkentése 

Piacszegmentálás 

Elérhetőség javítása, 

reklám 

Mit? 

Mivel? Hogyan? 
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A FA-diagram elemzési módszerben a problémafa képviseli kérdezés oldalát, itt felszínre 

kerülnek a helyzet jelenlegi negatívumai. Ez egyfajta kérdezz-felelek eredményeivel oldja 

meg a cégnél felmerülő gondokat. (Jarjabka [2009]) 

 

4. A PROJEKT IDŐTERVE 

 

Az általános bevezető után az MTA PAB kommunikációs és marketingtervét célzó 

időterv kerül bemutatásra. Az időterv a következő táblázatban látható (1. táblázat), 

amelyhez az elkészített Gantt-diagram (2 félévre bontva) a Mellékletek (4. sz. melléklet) 

között található. 

Megjegyzés: A táblázat a hét összes napját tartalmazza, míg a Gantt diagram a 

hétvégéket nem veszi figyelembe. 

 

 
Kezdés  
dátuma 

Napok  
száma 

Befejezés  
dátuma 

Fiatalok megszólítása      

Egyetemek, főiskolák 
(PTE-KTK főként) 

 

Tudományos pályázatok kiírása 1. 2011.02.07 18 2011.02.25 

Tudományos pályázatok 
értékelése 1. 2011.05.05 3 2011.05.07 

Tudományos pályázatok kiírása 2. 2011.09.12 18 2011.09.30 

Tudományos pályázatok 
értékelése 2. 2011.12.07 3 2011.12.09 

Nyitott Kapuk Napja 1. 2011.03.15 3 2011.03.17 

Nyitott Kapuk Napja 2. 2011.10.25 3 2011.10.27 

Információs anyagok kiadása és 
eljuttatása 2011.02.01 89 2011.04.30 

Előadások a hallgatóknak PTE 
karokon 2011.05.02 5 2011.05.06 

Gimnáziumok, 
Középiskolák 

 

Székház bemutatása, 
csoportfogadás I. 2011.03.11 1 2011.03.11 

Székház bemutatása, 
csoportfogadás II. 2011.04.05 1 2011.04.05 

Székház bemutatása, 
csoportfogadás III. 2011.05.09 1 2011.05.09 

Kezdeti versenyek gimnazisták 
számára 2011.09.05 59 2011.11.03 

Általános iskolák Házbemutató játékos feladatokkal 2011.05.24 2 2011.05.25 

Idősebb érdeklődők 
 

Nyilvános előadások 
meghirdetése populáris lapokban 2011.01.10 337 2011.12.12 

Külső érdeklődőknek szóló 
konferencia meghirdetése 2011.04.01 29 2011.04.29 

Külső konferencia anyagainak 
értékelése, visszajelzés 2011.07.25 4 2011.07.29 

Külső konferencia 2011.08.12 3 2011.08.14 

Csatolt szolgáltatások, 
egyéb tennivalók 

Szállodai szobák reklámozása 
országos lapokban 2011.01.10 337 2011.12.12 
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 Székház udvar bérbeadásának 
reklámja pécsi lapokban 2011.01.10 337 2011.12.12 

Weblap fejlesztése, frissítése 2011.01.10 337 2011.12.12 

Egységes hagyományos arculat 
kialakítása 2011.02.01 28 2011.02.28 

Egységes arculat kialakítása a 
fiatalok számára 2011.01.03 31 2011.01.31 

1. táblázat: A projekt időterve 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

4.1. Általános alapelvek az időterv kialakítása során 

 

Az időterv kialakításánál több tényezőt vettünk figyelembe. A tanuló korosztályoknál a 

tanév időbeosztása illetve a gyakorlati tapasztaláson alapuló tantervi súlypontokat vettük 

alapul, s így helyeztük el a programok, alkalmak időpontjait, hogy bármelyik tanuló 

korosztály a számára legideálisabb időpontban találkozhasson az MTA-PAB-bal, s így a 

lehető legtöbb információ hosszú távon maradandó legyen számukra. 

Az idősebb, már dolgozó korosztályok esetében nem találtunk különösebb kapaszkodót, 

de lényegi elemnek tekintettük, hogy a kiírt pályázati, konferencián való megjelenési 

lehetőségeikhez tartozó pályázati kiírás és a munkafolyamatra szánható idő hosszabb 

időintervallumot öleljen fel, hogy a teljes munkaidőben dolgozó egyének is részesei 

lehessenek a programnak. Ugyanezen megfontolásból a fizikai találkozási pontokat 

hétvégi időpontra helyeztük. 

Felismerhető, hogy több program is ún. ciklusokra van osztva. Ennek célja, hogy a 

célközönség eltérő időbeosztású egyéneit a lehető legnagyobb hatékonysággal elérhessük, 

olyan módon, hogy az érintettek saját belátásuk szerint választhatnak az adott alkalom 

időbeni alternatívái közül. 

A csatolt szolgáltatások, egyéb tennivalók esetében a cél az volt, hogy a megjelenések a 

teljes naptári évet lefedjék, tehát az információs anyagok, és a nem főprofilba tartozó 

üzletszerű tevékenységek hírei az év teljes részében elérjék valamelyik célközönséget, 

lehetőleg ezek közül minél többet, szimultán módon. 

Legfontosabb feladat minden bizonnyal a hagyományos arculat megújítása és 

egységesítése, továbbá a kifejezetten a fiatal generációnak szóló új, egységes arculat 

kidolgozása. A tevékenységek sorában, az időrendben ezek kerültek legelőre, hiszen ezek 
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nélkül az éves lebontásban megjelenített munkafolyamat rendszertelen képet mutatna, s 

kvázi értelmét vesztené. 

Úgy gondoljuk, s a táblázat alapján talán ez bizonyosságot is nyer, hogy egy komplex, 

rendszerszerű éves marketing és kommunikációs tervet sikerült kialakítani, amely 

lefolyása végére a potenciális célközönségek nagy hányada realizálható célközönséggé 

válik, s ez a növekmény, illetve ennek pozitív hatásai meg is fognak jelenni az MTA-PAB 

mindennapjaiban. 

 

4.2. A programok részletes tartalmi elemzése 

 

A programok tartalmi bemutatását az időterv keretei között kívánjuk bemutatni, hiszen 

ennek a legerősebb logikai kapcsolata az itt bemutatott időtáblázattal és Gantt 

diagrammal van. Alapvető cél, hogy az MTA PAB köztudatba való beépítése során 

erősen dominálnak a személyes kapcsolatok, fizikai együttléttel járó rendezvények, mivel 

ezek az alkalmak hatásosabbak bármilyen indirekt akciónál – s költséghatékonyabbak is, 

hiszen számos lehetőség adódik a minimális anyagi lehetőségek közötti mozgásra. 

(Ellenben például az indirekt, tárgyiasult marketingmódszerekkel, ahol lényeges 

költségek adódnának a promóciós tárgyak legyártásával.) 

 

4.2.1. Fiatalok megszólítását célzó programok 

 

A következő alpontok során a felsőoktatásban, ill. alap- és középfokú közoktatásban 

tanuló fiatalok elérését célzó programok bővebb kibontását tesszük meg. Úgy gondoljuk, 

erre azért van szükség, mivel ezen rétegek meghatározó fontossággal bírnak az MTA 

PAB jövőjét illetően, hiszen ha ez a generáció nem ismeri a szervezetet, akkor az szép 

lassan feledésbe fog merülni. 

 

4.2.1.1. Egyetemistáknak, főiskolásoknak szóló programok 

 

I. Tudományos pályázatok kiírása: A felsőoktatás résztvevőinek egyértelműen olyan 

rendezvényeket, alkalmakat, akciókat kell teremteni, amelyeken a már megszerzett tudás 

felhasználása és fejlesztése során kerülnek közelebb az MTA PAB-hoz. Ennek egyik 
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hagyományos – egyébként véleményünk szerint más tudományos szervezetek esetében 

eredményes – módszere a tudományos pályázati rendszer kiépítése és működtetése.  

Elképzeléseink szerint a két megadott időpontban kerülnének kiírásra pályázatok, melyre 

akár az egyetemi szakdolgozat, akár a Tudományos Diákkóri Konferenciára (TDK) 

beadható dolgozat formai és tartalmi szabályozásai lennének kötelezőek. (Más 

szabályrendszert nem érdemes alkalmazni, hiszen e két forma általánosított és elfogadott 

a hallgatóság körében, egy harmadik, kevésbé ismert szabályrendszer esetleg távol 

tarthatja a hallgatókat a részvételtől). 

A pályázati kiírások felölelhetik a szakbizottságok által képviselt tudományterületek 

teljes palettáját. A témák megadása történhet kiírásszerűen is, de eredményesebb lehet az 

adott tudományterületen belüli szabad témaválasztás. A szakbizottságokon belüli 

munkabizottságok sokszínűsége a garancia arra, hogy a szabadon választott témák alapján 

megírt munkák is szakértő értékelőkre találnak.  

Az értékelés és rangsorolás után az eredményesen szereplő hallgatóknak pénzjutalom, 

tárgyjutalom (pl. MTA PAB tag által írt szakkönyv) esetleg a tudományos életben való 

mentorálási szolgáltatás ajánlható fel. Utóbbi a hallgató további tudományos életének 

egyengetését, a tudományos pluszfeladatai elvégzésében adott iránymutatást, szakmai 

segítséget foglalja magában – s hosszú távú dinamikus kapcsolatot hoz létre. S az 

anyaszervezet tudományos jelentősége okán, a pályázaton való szereplés természetesen az 

önéletrajz részét képezheti.  

A pályázaton való részvételt ingyenessé kell tenni, s prezentálási kötelezettséget nem kell 

hozzá csatolni. (Hiszen nagyon sok tudományterületen a prezentációs képességek nem 

kerülnek fejlesztésre, így ez is elrettentő erővel bírhat sok szak hallgatója számára – ld. 

csekély TDK részvétel egyes szakokon.) 

Az akció célja mindenképpen egy élő, aktív kapcsolat kiépítése a pécsi egyetemi 

hallgatósággal, így a pályázati rendszerből mindenképpen hagyományos rendezvényt kell 

varázsolni, 2 kiírás/év ciklikussággal. S ahogy azt már jeleztük, a kiemelkedő 

képességekkel rendelkező hallgatókkal mindenképpen az év további részében is tartani 

kell a kapcsolatot. 

 

II. Nyitott Kapuk Napja: Az akció célja egyértelműen a hallgatóság becsábítása az 

MTA PAB épületébe. Kreatív programokkal megtöltött három napot képzelünk el a 
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tavaszi és az őszi szemeszter során is. Mindkét esetben nemzeti ünnep közelében 

(március 15. és október 23. körül), csatolva az anyaszervezet történelmi múltjához. 

A rendezvényeken továbbtanulási szaktanácsadást, tapasztalatátadást, állásbörzét (MTA-

hoz közeli szervezetek bevonásával), karrier tanácsadást lehet tartani alapprogramként – 

az adott szakterületekhez csatolva, hiszen a mai hallgatók többsége úgy érzi, nincs elég 

információja az egyéni jövőjével kapcsolatban – más nézőpontból a rengeteg információ 

közül nem tudja kiválogatni a számára releváns adatokat. Emellett természetesen – a 

látogatók perspektívájából gyakorlati hasznossággal bíró programok közé építve – 

elképzelhető előadás, rövidfilmvetítés az MTA PAB-ról. De álláspontunk szerint a 

gyakorlati hasznossággal bíró, látszólag nem direkt az MTA PAB-hoz kapcsolható 

programok valójában beültetik a résztvevők fejébe az MTA PAB létét. 

A Nyitott Kapuk Napjához természetesen ki kell alakítani egy alternatív, fiatalos 

arculatot, de erről majd a továbbiakban szót ejtünk. A szervezéskor fontos az 

együttműködés kiépítése a karokkal illetve a karok Hallgatói Önkormányzati 

Testületeivel, az eredményesebb beharangozás okán. Amennyiben a kari diákszervezetek 

felvállalják a saját berkeikben való marketing elvégzését, még erre sem kell anyagi forrást 

fordítani. 

III. Vendégelőadások a PTE karokon és információs anyagok eljuttatása: E program 

célja éppen az előző pontban taglalt cél ellentéte. Nevezetesen az MTA PAB tagjait és 

hírét kell kivinni a székház épületéből, az egyetemi karokig.  

Az információs anyagok eljuttatása egész évben folyamatos lehet. Szóróanyagok, 

hallgatói lapokban való reklámok, illetve újságírói cikkben elrejtett marketingeszközök 

alkotják ezt az akciót. Előbbiek megvalósítása triviális, utóbbi megvalósítása is nagyon 

egyszerű, hiszen van átfedés az MTA PAB tagok és a PTE oktatói között, így ha egy 

ilyen tag-oktatóról jelenik meg cikk bármelyik egyetemi sajtóorgánumban, mindenképpen 

el kell érni, hogy a személyi kapcsolat folytán az MTA PAB-ot is megemlítsék a cikkben 

– akár csak az oktató tagságának megjelölésével, ha máshogy nem egyeztethető a cikk 

témájával.  

A külső, vendégelőadások szintén az átfedésen alapuló kapcsolat logikáján valósulnának 

meg. Esetenként megszervezhető, hogy egy általános előadást, amelyet az oktató 

mindenképpen megtartana, MTA PAB rendezvényként hirdessen meg a karon belül, 

megfelelő marketingeszközökkel alátámasztva, több szak és évfolyam összevont 
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részvételével.  Ezt mi az időtervezetünkben egy májusi, 1 hetes intervallumra ütemeztük 

be, mely során minden karon szimultán, vagy naponta egy-két karon egy-egy előadás 

megtartható volna ilyen keretek között – így költségmentesen összeállítva akár egy MTA 

PAB tudományos hetet. 

 

4.2.1.2. Gimnazistáknak, középiskolásoknak szóló programok 

 

I. Székház bemutatás, csoportfogadás: A tavaszi félév során 3x1 napos alkalom 

lehetőséget teremt arra, hogy a komolyabb tudományos munkába még be nem 

kapcsolódott kamaszoknak is bemutathatóvá váljék az MTA-PAB. A középiskolákkal 

egyeztetve, két-három osztályt összevonva már meg lehet szervezni egy 

székházlátogatást. A diákok azért vesznek részt szívesen egy ilyen rendezvényen, mert 

újszerű élményt ad, kimehetnek az iskola épületéből és „nem kell aznap tanulni”. 

Természetesen az újdonságérzetet és a megváltozott környezet hatását kihasználva, a 

körbevezetés során átadhatók az MTA PAB alapvető értékei a diákság számára, s 

megfelelő kommunikálással ez hosszútávon élő információ lehet.  

Az alkalmak megtervezése szintén minimális költségekkel jár, hiszen minden adott. A 

program a 4 osztályos középiskoláknak, illetve a 6-8 osztályos középiskolák felsőbb 

éveseinek ajánlott, akik esetében már nagy bizonyossággal szóba jött a továbbtanulás 

lehetősége – hiszen ehhez a jelenséghez lehet csatolni a tudományos élet egy szeletének 

bemutatását. 

II. Kezdeti versenyek gimnazisták számára: Jelen esetben is alkalmazható a már 

említett pályázati rendszer egy egyszerűbb változatának beindítása. Természetesen nem a 

magas szintű tudományosság jegyében, mindössze az alapvető kompetenciák lemérése 

céljából, különböző általános szakterületeken, a formai és tartalmi követelmények 

lazításával és szabad témaválasztással az adott klaszteren belül. A kiemelkedő 

teljesítményt nyújtó diákok számára pénzjutalom nem javallott, ellenben a könyvjutalom 

és a tehetséggondozás eredményes lehet – utóbbi szintén aktív és folyamatos kapcsolatot 

hozna létre. 

Természetesen e rendezvények is évenkénti megrendezés mellett képzelhetők el 

hatékonynak. (Ilyen jellegű kezdeményezésekkel, pl. ifjú kutatók díjazásával az MTA 

SZAB is foglalkozik.) 
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4.2.1.3. Általános iskolásoknak szóló programok 

 

Úgy gondoljuk a legkisebb, már iskolába járó korosztályt is érdemes megszólítani, hiszen 

rajtuk keresztül (s ez az eddigi korosztályokra is igaz) megérinthetők a szülők, rokonok. 

Természetesen ennek a korosztálynak még nem adhat valós információt az MTA PAB 

léte, de a kertben elhelyezett játékos, kompetenciafejlesztő foglalkozások, esetleg néhány 

szó váltása egy-egy „jellegzetes fizimiskájú” professzorral nagy hatású lehet és elvetheti 

az MTA PAB ismertségének magvait a legfiatalabbakban is. Természetesen egy ilyen 

akció leszervezéséhez szükséges általános iskolai pedagógus szaktanácsadása és 

segítsége, mivel az ilyen korú gyermekek lekötése már teljes mértékben az MTA PAB 

perspektíváján kívül esik. (2. sz. melléklet)  

 

4.2.1. Idősebb érdeklődők megszólítása 

 

Vizsgálódásunk szerint az idősebb korosztályban is bőven található kiaknázatlan 

potenciál. Két példa: komolyabb tudományos fokozattal nem rendelkező, de tudományok 

iránt érdeklődő egyének; magasabb tudományos fokozattal rendelkező, de a tudományos 

élettől eltávolodott egyének. Az ő megszólításukra két programtervet készítettünk. 

I. Nyitott előadások hatékonyabb meghirdetése: Az MTA PAB honlapján látható a 

tudományos előadások meghirdetése illetve nyitott mivolta. Ám más forrásból nem 

igazán lehet kapni róluk. Éppen ezért lenne érdemes segítségül hívni a populáris lapokat. 

Természetesen nem a bulvár lapokra gondolunk, hanem a megfelelő színvonalú 

környezetet biztosító regionális hírlapokra (pl. Dunántúli Napló).  

II. Külső érdeklődőknek szóló konferencia: Úgy gondoljuk, az érdeklődő idősebb 

réteg egy bizonyos rétege kipróbálná magát egy tudományos munka elkészítésének és 

előadásának munkafolyamata során. Ezért figyelemfelkeltő és jó lehetőség egy 

tudományos pályázatot kiírni és a beérkező művek előadására egy konferenciát szervezni, 

kifejezetten külső érdeklődők számára. A pályázat paraméterei nagyjából megegyeznének 

az egyetemista korosztály számára kiírt pályázattal, annyi különbséggel, hogy ez esetben 

a konferencián való prezentálás is követelmény, továbbá a pályázaton való részvétel díja 

5000 Ft (jelképes összeg, de a konferencia okozta plusz kiadásokat fedezheti). Díjként itt 

is megjelenhet a pénzjutalom, illetve a további tudományos munkákba való bevonás, 

természetesen eleinte csak eseti jelleggel, munkatársként. 
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Az akció mérföldkőnek számító időpontjait úgy helyeztük el, hogy ahhoz egy átlagos 

munkaidő-beosztással rendelkező dolgozó is azonosulni tudjon, és kicsi legyen az esélye 

a munkahelyi kötelezettségekből adódó akadályoztatásnak. 

 

4.2.2. Csatolt szolgáltatások 

 

I. Hirdetések: A regionális lapokban a már említett előadás időpontokról szóló reklámok 

mellett mindenképpen hirdetni kell az udvar bérbeadásának lehetőségét is – az év 

egészében. De milyen udvar-kihasználási lehetőségek adódnak? A tudtunkkal már 

működő esküvői fotózás szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatások is bevonhatók a 

szolgáltatásportfolióba. Felsorolás szinten: Jó időjárás esetén sajtótájékoztatók 

megtartása, környezetvédelemmel foglalkozó csoportok rendezvényeinek helyszín adása, 

óvodai és kisiskolai foglalkozások megtartása a kertben, stb. 

Ezen kívül mindenképpen szükséges hirdetni a szállodai szolgáltatást országos lapokban 

– természetesen itt is ügyelve a lap minőségére. (Egyébiránt a szálloda felújítási 

lehetőségeivel jelen, rövidtávra készülő tanulmányban nem foglalkozunk, mivel reális 

esélyt nem látunk megvalósítására.) 

A hirdetés szükséges feltétele a helyi és regionális médiával és sajtóval való 

együttműködés. Folyamatos és dinamikus kapcsolatot kell tartani ezekkel (pl. Dunántúli 

Napló, Pécs TV, rádiók, stb.), s a rendezvényekre, akciókra folyamatos meghívást kell 

feléjük alkalmazni. 

II. Weblap fejlesztése: Az MTA PAB honlapja mindenképpen felújításra szorul. 

Tartalmilag, formailag és logikailag is frissítést kell alkalmazni. Ez úgy tehető meg 

leggördülékenyebben, hogy egy ideiglenes, de átlátható honlap feltöltése után a háttérben 

el kell kezdeni dolgozni egy gyökeresen új honlap felépítésén. Az átmeneti honlap 

haszna, hogy bár formailag kezdetleges, mégis a legfőbb információk hamar 

megtalálhatók rajta, illetve annak jelzése is, hogy az új, megfrissült honlap hamarosan 

elindulhat. Majd az új honlap elindulása után a folyamatos tartalmi frissítés egész éves 

feladat.  

Időspórolás és költségcsökkentés lehet a további területi bizottságok közül a megfelelő 

honlappal bíró bizottságoktól való adaptáció. Gondolunk itt Veszprémi, a Szegedi, a 

Kolozsvári vagy akár a Debreceni Területi Bizottság honlapjának adaptációjára és 

átszabására. 
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Fontos és nem elfelejtendő elem egy saját domainnév és tárhely bejegyzése, mert 

meglehetősen furcsa, hogy az MTA PAB a PTE aloldalaként érhető el. 

III. Egységes arculatok kialakítása: Grafikusok és designerek bevonásával két új arculat 

kidolgozása szükséges. Az egyik arculat a fiatalok számára lenne alkalmazandó, a másik 

a már hagyományos stakeholderek és az MTA PAB tradicionális önmeghatározása 

számára. Mindkét arculatnak csatlakoznia kell az anyaszervezet jelképeihez, arculatához.  

Természetesen nem szükséges hivatásos grafikust vagy designert alkalmazni 

költségkímélés okán. A gyakorlat azt mutatja, hogy kisebb részegységek esetén – legyen 

szó bármilyen szervezetről – „házon belül” megoldhatók ezek a feladatok. Elég, ha 

valamely tagok, munkatársak rokoni, vagy ismeretségi körében található alkalmazói 

szintű szükséges kompetenciákkal rendelkező személy. A fiatal korosztályban gyakorta 

találhatók olyan egyének, akik értik a manapság használatos grafikai programok 

kezelését. Az MTA PAB belső szervezetének nagyszámú tagsága ismeretségi körében 

minden bizonnyal található ilyen egyén.  

De megoldás lehet egyfajta együttműködés keretében kiadni a feladatot a PTE Művészeti 

Karának, ahol a diákok egyfajta belső projekt keretében kidolgozzák az arculatok 

részleteit, mint iskolai feladat – a piacinál jelentősen alacsonyabb ellenértékben (a 

feladatot esetleg egy pályázat, verseny keretében is ki lehetne osztani, és a 

legtehetségesebbeké lenne az a jutalom, hogy részt vehetne az MTA PAB honlapjának 

elkészítésében).  

További megoldásként tudjuk javasolni a weblapfejlesztésnél már jelzett 

arculatadaptációt a további területi bizottságoktól, amelyet aztán át lehet alakítania pécsi 

sajátosságok megjelenítésével.  

 

4.3. Összefoglaló 

 

Bár mindenhol nem került külön jegyzésre az akciók rendszeressége, de úgy gondoljuk, 

hogy a személyes interakciót elősegítő motívumokat hagyományteremtő céllal kell életre 

hívni, évente a most bemutatott koncepcióhoz és időtervhez hasonlóan. A Gantt 

diagramban teljes évet felölelő munkákat pedig a további években is folytatni kell, 2-3 

évig legalább hasonló intenzitással. Tehát a hosszú távú folytonosság mindenképpen 

szükséges, az egy évre tervezett idősor analógiáján. Folyamatos érzékenységvizsgálatok 

is szükségesek, amelyek szerint kell elhagyni vagy változtatni a javasolt terven az évek 
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során, tehát a folyamatos modernizálás frissítés elengedhetetlen. Ez biztosítja a 

fenntarthatóságot. 

Érdemes egyébiránt benchmark jelleggel feltérképezni a további Területi Bizottságok 

akcióit – honlapjaikon szép számmal találhatók rendezvények, megmozdulások – s a 

velük való egyeztetés, tapasztalatcsere után segítségükkel adoptálni ezek közül, ha 

szükséges és van rá lehetőség. Feltételezzük, hogy van élő kapcsolat, amely ezt a 

kommunikációt elősegíti. 

További fontos momentum, hogy látszólag csak egy javaslati alternatívát állítottunk 

össze. De a bemutatott alternatíva valóban a legbővebb, amelyből igény szerint el 

lehet hagyni részegységeket. Így tehát egy relatíve nagyszámú alternatíva portfoliót 

kapunk, amelyek közül a kompetensek lehetőségeik és belátásuk szerint válogathatnak. 

Természetesen konkrétabb párbeszéd során és a jelenlegi konkrét tervezet 

bemutatása után mindenképpen tudjuk segíteni a realizált és elfogadható portfolió 

kialakítását. 

Ha a felsorolt elemek és jellemzők megvalósulnak és folyamatosan fejlődnek, soha nem 

tapasztalt ismertségi növekedés indulhat meg az MTA PAB-bal kapcsolatban. 

Reményeink szerint a feltérképezett, maximális időterv egészével, vagy valamely 

részével illetve megvalósításával az MTA-PAB valóban közelebb kerül a kitűzött 

marketing és kommunikációs célokhoz. 

 

5. A PROJEKT KÖLTSÉGTERVEZETE 

 

Információink szerint az MTA-PAB az anyaszervezet MTA-tól éves viszonylatban 

körülbelül 60.000.000 Ft-ot kap a működésre. Az eddigi költségvetési adatokat nézve a 

szervezet e pénzből, illetve a saját csatolt szolgáltatásaiból befolyó plusz járulékokból is 

nehezen tudja fedezni működési költségeit. Éppen ezért az 1. táblázatban vázolt 

marketing- és kommunikációfejlesztő javaslatokat a lehető legkisebb költségvetési 

számok mellé terveztük. 

 

5.1 A költségterv alapjai 

 

500.000 Ft kezdeti tőkével indítanánk a programot (ennyi pénzt különítenénk el az éves 

60 millió forintból). Ennek megosztása szerint 250.000 Ft jutna a projekt emberi erőforrás 
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szükségleteinek biztosítására – ezt a további fejezetekben taglaljuk. A maradék 250.000 

Ft a programokhoz, akciókhoz szükséges tárgyiasult eszközök költségeinek fedezetéül 

szolgálna.  

Észrevehető, hogy e pénz legnagyobb részét a nyomdaipari költségek, illetve a papíralapú 

kiadványokban majdan megjelenő információk reklámdíjai igénylik. A folyamat 

beindítása után egy perpetuum mobile - jellegű jelenség indulhat be. Nevezetesen, a 

pályázatok, konferenciaakkreditációk jelképes díjhoz kötése, illetve a csatolt 

szolgáltatások (szálloda, székház udvar bérbe adása) a megfelelő kommunikáció során 

megszólított embertömegek érdeklődése és részvétele okán folyamatos bevétel érhető el 

az MTA-PAB számára. E bevételek első időszakban a marketing és kommunikációs 

projekt további fejlesztésére fordíttatnának, de a későbbiekben – ideális esetben – a 

bevételnövekmény lehetőséget teremthet a folyamatokból való profitálásra, s így az 

MTA-PAB egyéb működési területeinek fejlesztésére is. 

 

További anyagi források érhetők el a projekt finanszírozása céljából az MTA központi 

költségvetése irányába benyújtott kérelmek, illetve az EKF utóhatásaihoz csatlakozó 

pályázati rendszerbe való bekapcsolódás során 

Az mindenesetre elmondható, hogy a fentebb vázolt egyszerű kiadás-bevétel szisztéma a 

projekt egy éves időtartama végén nullszaldósra hozhatja ki a költségvetési mutatók e 

projektet célzó részegységeit.  

 

5.2. Kiadások részletes elemzése 

 

A kiadások részletes elemzésénél nem kell mást tennünk, mint a projekt időterv-

táblázatában (1. táblázat) feltüntetett akciókhoz a kivitelezést fedező költségeket társítjuk. 

A következő táblázat ezt mutatja be. 

 

 Tervezett költség (megjegyzés) 

Fiatalok megszólítása 
Ʃ=120.000 Ft   

 

Egyetemek, főiskolák 
(PTE-KTK főként) 

Ʃ=90.000 Ft 
 

Tudományos pályázatok kiírása 1. 0 Ft 

Tudományos pályázatok 
értékelése 1. 

10.000 Ft  
(értékelői tiszteletdíj) 

Tudományos pályázatok kiírása 2. 0 Ft 

Tudományos pályázatok 
értékelése 2. 

10.000 Ft  
(értékelői tiszteletdíj) 
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Nyitott Kapuk Napja 1. 20.000 Ft 

Nyitott Kapuk Napja 2. 20.000 Ft 

Információs anyagok kiadása és 
eljuttatása 

30.000 Ft 

Előadások a hallgatóknak PTE 
karokon 

0 Ft 

Gimnáziumok, 
Középiskolák 

Ʃ=25.000 Ft 

 

Székház bemutatása, 
csoportfogadás I. 

5.000 Ft  
(csoportvezetői díj) 

Székház bemutatása, 
csoportfogadás II. 

5.000 Ft  
(csoportvezetői díj) 

Székház bemutatása, 
csoportfogadás III. 

5.000 Ft  
(csoportvezetői díj) 

Kezdeti versenyek gimnazisták 
számára 

10.000 Ft  
(programvezetői díj) 

Általános iskolák 
Ʃ=5.000 Ft 

Házbemutató játékos feladatokkal 
5.000  Ft  

(foglalkozásvezetői díj) 

Idősebb érdeklődők 
Ʃ=100.000 Ft 

 

Nyilvános előadások 
meghirdetése populáris lapokban 

Ld. az udvar bérbeadásnál 

Külső érdeklődőknek szóló 
konferencia meghirdetése 

Ld. az udvar bérbeadásnál 

Külső konferencia anyagainak 
értékelése, visszajelzés 

20.000 Ft 

Külső konferencia 80.000 Ft 

Csatolt szolgáltatások, 
egyéb tennivalók 

Ʃ=120.000 Ft 
 

Szállodai szobák reklámozása 
országos lapokban 

50.000 Ft 

Székház udvar bérbeadásának 
reklámja pécsi lapokban 

25.000 Ft  
(a nyilv. ea.-kal ill. a külső konf. –val) 

Weblap fejlesztése, frissítése 
15.000 Ft  

(„házon belül” megoldva) 

Egységes hagyományos arculat 
kialakítása 

15.000 Ft  
(„házon belül” megoldva) 

Egységes arculat kialakítása a 
fiatalok számára 

15.000 Ft  
(„házon belül” megoldva) 

(8. sz. melléklet) 

A projekt kiadásai 
összesen:  

340.000 Ft 

2. táblázat: A tevékenységportfolió táblázatába illesztett költségterv 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A jelzett költségek az egyes projektszegmensekhez kumuláltan kerültek feltüntetésre. 

Tehát a programok mellett a végösszeg szerepel, nincsenek még jobban szétbontva 

elemeikre a projektrészek – az átláthatóság kedvéért. Az egész évet átölelő események – 

pl. hirdetések – mellett ennek analógiáján a teljes éves költség szerepel, feltételezve 

annak körülbelül egyenletes évközi leosztását. Ezt értelmezhetjük úgy is, hogy az MTA 

PAB már az év elején kifizeti például az éves hirdetési költségeket, s ezután a rögzített 

ciklikusság szerint közlik a szerződött sajtóképviselők az információkat. ( Mi ezen 

értelmezés szerint építettük fel a 2. táblázatot, majd alább a cash flow-t és a további 

kimutatásokat. 
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Az összegek meghatározása részint empírián (a projekt-team tagok eddigi non-business 

aktivitásban szerzett tapasztalatai), részint becslésen alapulnak. Az egyes szegmensekhez 

elégségesnek látjuk mindösszesen a tervezett költségeket társítani pozitív, ill. negatív 

becslést, vagy pufferek beépítését nem tartjuk szükségesnek, hiszen – ahogy azt már az 

előző fejezetben jeleztük – a táblázatban jelzett tevékenységportfolió egésze a projekt 

maximum alternatívája, tehát további alternatívák képezhetők annak csonkításával. 

Költségeket érintő krízishelyzet esetén is alkalmazható ez a módszer, anyagi forrás 

átcsoportosítása céljából. Az akciók egy része nem igényli az év elejétől kezdődő 

szervezést, ill. egymástól több esetben elválasztható a tavaszi és az őszi terminus, tehát a 

programterv flexibilis, annak módosítása a projekt megvalósítása során is alkalmazható. 

A visszafordíthatatlansági pont tehát nem szignifikánsan jelenik meg, ami lehetővé teszi a 

tervezés jelzett logikáját.  

Fontos megjegyezni továbbá, hogy a jelzett költségek csak a projektelemek 

megvalósításával együtt járó plusz kiadásokat foglalják magukban. Tehát a 

megvalósításukhoz szükséges, az MTA PAB által a hétköznapokban is igénybe vett 

infrastrukturális és közüzemi díjak nincsenek beleszámolva – illetve ezeknek a 

programmegvalósításokkal járó esetleges időszakos növekedését sem jelezzük. Tesszük 

ezt arra hivatkozva, hogy az MTA PAB ilyen irányú költségeiről, a rá kiszabott tarifákról 

nincsen tudomásunk, s ha lenne is: ezek részletes számba vétele eltérítene minket a 

projekt fő céljától: egy gyakorlatban is életre hívható marketingé s kommunikációs terv 

megalkotásától, amely értelmezésünk szerint ebben a stációjában inkább a kreatív 

ötletbörzét takarja, mintsem az erőteljes részletekig való költségszámítást. 

Jelentős megjegyzés az is, hogy a felső táblázatban már jelennek meg humánerőforrást 

érintő kiadások is. Logikai menetünk szerint a humánerőforrás projekttel járó plusz 

kiadásai a HR-rel foglalkozó fejezetekhez tartoznak. Itt tehát azokat a jelképes 

tiszteletdíjakat jelöltük, amelyek odaadhatók egy-egy már foglalkoztatott dolgozónak a 

rendes fizetésén túl, amennyiben részt vállal a projekt megvalósításában. 

Alapfeltevésünk, hogy az MTA PAB jelenlegi tagjai és dolgozó nem kívánnak személyes 

hasznot termelni a projektből, hiszen szívügyük a projekt sikere és a szervezet 

ismertségének növelése. Ebből kiindulva határoztunk meg méltányos tiszteletdíjakat. A 

HR-rel foglalkozó fejezetekben taglaljuk a további, emberi erőforrást érintő költségeket, 

amelyek például az időszakos plusz munkaerő felvételével, ill. egyéb szerződéses 

alkalmazásával járhatnak.  
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Ezeket, a HR-t érintő további költségeket – amelyeket a későbbiekben taglalunk – 

meggyőződésünk szerint fedezi az elkülönített fél millió forint másik 250.000 Ft-os része, 

tehát erre a költségtervben számításokat nem végzünk, mindössze tudomásul vesszük, 

hogy a táblázatba beilleszthető egy további sor, amelynek bevételi és kiadási oldalán is 

fixáltan 250.000 Ft található. Mindazonáltal elképzelhető természetesen, hogy a 

maximális portfolió megvalósíthatóságáról való lemondás, és egyes elemek mellőzésével 

egy csökkentett alternatíva megvalósítása nem csak a 2. táblázat szerinti hozzárendelt 

költségekben jelent csökkenést, hanem az adott tevékenységhez kapcsolt HR területén is, 

ám ezeket mindenképpen puffernek szándékozunk beépíteni a megvalósítás további 

részeibe, arányosan elosztva. 

Látható, hogy a kiadások meghaladják a kezdetben meghatározott, elkülönítésre javasolt 

összeget. Ez a jelenség már önmagában predesztinálja, hogy plusz források bevonása 

szükséges a finanszírozás teljesítéséhez. A plusz források tárgyalását a következő 

alfejezetben mutatjuk be, illetve egy későbbi alfejezetben szemléltetjük, a bevételek és a 

kiadások grafikus ábrázolásakor.  

 

5.3.  Bevételek részletes elemzése 

 

A bevételek számbavétele 4 pillér mentén történik. Ezek a következők: 

 Az MTA PAB 2011. évi, az anyaszervezettől kapott működési pénzekből 

elkülönített fél millió forintnak a fele. (Előbbiekben jeleztük, hogy az elkülönítés 

másik 250.000 Ft-ját az itt most nem elemzett HR költségekre ajánljuk fordítani, 

amelyet külön kezelünk.) 

 Az anyaszervezettől lekérhető esetleges többlettámogatások 

 A pályázati lehetőségekből származó pénzek 

 A kommunikációs és marketingterv megvalósítása során befolyó bevételek 

Amint látható, a négy pillér közül csak az első vehető biztosra. A továbbiak esetleges 

pénzek, és az utolsó pont kivételével tervünkben nem is számítunk rájuk rövidtávon. 

Természetesen hosszútávon számítunk ezekre a pénzekre is. Ezért a bevételelemzést két 

részre bontva mutatjuk be, egyrészt rövidtávra – a 2011-es évre – vonatkoztatva, másrészt 

hosszútávra a fenntarthatóság jegyében. 
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5.3.1.  Rövidtávú bevételelemzés 

 

Rövidtávon, a 2011-es évre tervezve tehát az MTA PAB rendes éves működési pénzéből 

elkülönített 2x250.000 Ft egyik felét vizsgáljuk, illetve a projekt megvalósítása során 

2011-ben befolyó összegeket. 

A 2. táblázatban látható, hogy a kiadások meghaladják a 250.000 Ft-ot, tehát a rendes 

éves működési pénz félrerakott részéből nem finanszírozható. Információink alapján 

korábbi évekről maradt, spórolt pénzzel nem számolhatunk. Ezért a maradék 90.000 Ft-os 

hiányt a projektmegvalósítás önmaga által generált bevételeiből kell fedezni. A projekt 

elemeinek döntő többségét az érdeklődők számára ingyenessé tennénk.  

De az idősebb korosztály megszólítását célzó szegmensben feltüntetett „külső 

konferencián” való részvételt egy jelképes összeghez, 5000 Ft-hoz kötnénk. Ez jelképes 

költség a napjainkban tapasztalható konferencia-részvételi díjak mellett, és a résztvevők 

ettől jobban magukénak éreznék a rendezvényt, nagyobb érzékenységgel fordulnának 

felé. Ilyen mértékű részvételi díj már 18 résztvevő esetén kitermelné a hiányzó összeget. 

18 résztvevő összehívása és összeszervezése regionális szinten, a javasolt hirdetési és 

kommunikációs innovációk mellett reális.   

Rövidtávon tehát, a 2011-es évre vetítve ez a záloga az anyagi megvalósíthatóságnak, s e 

cél reálisan elérhető.   

 

5.3.2.  Hosszú távú bevételelemzés 

 

A fenntarthatóság jegyében ejtsünk pár szót a hosszú távú, rendszeres anyagi háttér 

biztosításáról is. Véleményünk szerint a projektelemek hagyományossá tétele, és éves 

ciklikussággal való életre hívása több pozitívumot is hordoz magában. Egyrészt a most 

bemutatott és rövidtávon maximum alternatívaként kezelt alapkoncepció változatlan 

formában folyamatosan megszervezhető az előző pontban tárgyalt bevételek standard 

volta mellett.  

Kismértékű továbbfejlesztés érhető el, ha a külső érdeklődők részvételével szervezett 

tudományos konferencia híre elterjed és a közvélemény támogatását élvezi, hiszen így 

növekedhet a résztvevők száma, ami további bevételeket generál – s ez elég lehet enyhe 

továbbfejlesztésekre középhosszú távon. 
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Ám hosszú távon az igazi potenciál az anyaszervezet támogatási keretének 

növekedésében és a pályázati pénzekben rejlik. Sajnálatos módon ezekről számszerű 

konkrétsággal jelen helyzetben még nem áll módunkban nyilatkozni, de minden 

bizonnyal számszerű alátámasztás nélkül is elfogadható az a gondolatmenet, miszerint a 

felvázolt marketingkoncepció 1-2 éves sikeres működése ráirányíthatja a figyelmet az 

MTA PAB-ra, s a pozitív változás hatására az anyaszervezet is több támogatást nyújt 

(általános felhasználásra, vagy a marketingtevékenységre), illetve pályázati lehetőségek is 

realizálódhatnak. 

Részletes pályázatfigyelésre nem adatott lehetőségünk a projektterv elkészítése során, de 

a felszíni vizsgálatok szerint is több irányban el lehet indulni egy marketingszempontból 

megfelelően levezényelt 2011-es év után (ill. akár annak már a második felében, amikor 

rendelkezésre állnak az első félév eredményei, mint referenciák). Az általunk realizált 

pályázati irányok: 

 EU-s pályázatok (kulturális, tudományos, közművelődési, fenntartható fejlődést 

célzó, társadalmi tudásbázis bővítést célzó, stb. pályázatok) (5. sz. melléklet) (7. 

sz. melléklet) 

 A Pécs 2010 EKF évében elindult innovációs folyamatok megsegítésére alakuló 

pályázati alapok – önkormányzati, állami vagy akár EU-s irányból. Természetesen 

ennek alapfeltétele, hogy az MTA PAB bebizonyítsa, az EKF projekt 

utóhatásainak tevékeny résztvevője és alakítója kíván és tud lenni. 

 MTA belső pályázati rendszer, amennyiben ilyen létezik. (6. sz. melléklet) 

 Állam (kifejezetten a Nemzeti Erőforrás Minisztérium) által kiírt pályázatok 

Hosszú távon tehát ezek a lehetőségek adódnak, pozitív jövőkép alkalmazása esetén. 

Negatív jövőkép esetén ezek egyike sem működőképes – de ahogy az előzőekben 

jeleztük, a felvázolt tervezet képes arra, hogy jelentősebb támogatási források nélkül, 

mindösszesen az éves működési pénz egy nagyon kicsi részéből, ill. a tevékenységsorozat 

önmaga generálta bevételeiből standard állapotában fenntartható legyen, sőt enyhe 

növekedést is mutasson a marketingstratégia.   

 

5.4. Cash flow kimutatás és egyéb, költségvetést érintő grafikus ábrák 
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Ebben az alfejezetben az eddig eltaglalt költségvetési elemek grafikus ábrázolását 

kíséreljük meg, rövidtávra (2011-re) értelmezve, csekély magyarázattal, hiszen ezek az 

eddigi folyószöveg összefoglaló ábrái. 

 

HUF-ban Cash Flow 
Kumulált 

bevétel/kiadás 
Hó eleji/végi 

állapot 

Dátum Bevétel Kiadás Cash  Flow 
Kum. 

bevétel 
Kum. 

kiadás 
Nyitás Zárás 

2011. január 250000 105000 145000 250000 105000 0 145000 

2011. február 0 45000 -45000 250000 150000 145000 100000 

2011. március 0 25000 -25000 250000 175000 100000 75000 

2011. április 90000 5000 85000 340000 180000 75000 160000 

2011. május 0 20000 -20000 340000 200000 160000 140000 

2011. június 0 0 0 340000 200000 140000 140000 

2011. július 0 20000 -20000 340000 220000 140000 120000 

2011. augusztus 0 80000 -80000 340000 300000 120000 40000 

2011. szeptember 0 10000 -10000 340000 310000 40000 30000 

2011. október 0 20000 -20000 340000 330000 30000 10000 

2011. november 0 0 0 340000 330000 10000 10000 

2011. december 0 10000 -10000 340000 340000 10000 0 

3. táblázat: A projekt költségtervének pénzügyi összefoglaló táblázata  

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A 3. táblázat az előzőekben meghatározott bevételek és kiadások alapján, havi bontásban 

mutatja be a projektet érintő pénzek mozgását, különböző perspektívákból. A cash flow 

oszlopai mutatják be a havi bevételi és kiadási pénzmozgásokat illetve ezek különbségét, 

a kumulációkat bemutató oszlopok érzékeltetik a bevételek és a kiadások havonta történő 

halmozódását, míg az utolsó adathalmaz a hó eleji és végi állapotokat mutatja be. E 

három adat együttesből képzett grafikonok a következők. 
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I. Cash flow-t érintő ábrák: 

 

8. ábra: Havi tervezett bevétel, kiadás és cash flow 2011-ben, diagram-ábrázolással 

(HUF) 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

-100000

-50000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2011. január 2011.

március

2011. május 2011. július 2011.

szeptember

2011.

november

Bevétel Kiadás Cash Flow



30 
 

9. ábra: Havi tervezett bevétel, kiadás és cash flow 2011-ben, grafikonábrázolással  

(HUF)

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

II. Kumulált értékek együttes ábrázolása: 

 

10. ábra: A kumulált bevételek és kiadások tervezett alakulása 2011-ben (HUF) 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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III. Hónapnyitáshoz és –záráshoz kötődő pénzügyi adatok: 

 

11. ábra: A tervezett hó eleji és hó végi pénzügyi állapotok 2011-ben 

diagramábrázolással (HUF) 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

12. ábra: A tervezett hó eleji és hó végi pénzügyi állapotok 2011-ben 

grafikonábrázolással (HUF) 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Azért választottuk a pénzügyi adatok táblázatszerű és grafikus ábrázolásának ezt az 

ömlesztettnek látszó módját, mivel úgy gondoljuk, az előzőekben szövegesen leírt 

okfejtést ezek az ábrák teljes mértékben visszaigazolják. Látható, hogy a terv pénzügyi 

alapjainak grafikus ábrázolásakor harmonikus, egymást kiegészítő grafikonokból és 

diagramoszlopokból álló ábrákat kapunk. A bevételek és kiadások harmonikus és 

megfelelő elosztását különösen a kumulált értékek ábrája reprezentálja (11. ábra). 

Ilyenformán tehát alátámasztottnak érezzük a pénzügyi tervet, még egyszer megemlítve, 

hogy ezt a koncepciót, mint a maximum alternatíva pénzügyi alapját kezeljük, amely 

igény szerint formázható és alakítható a további csökkentett alternatívák igényei szerint – 

amennyiben ezek valamelyikére lenne szükség. 

 

5.5.  Mérőmódszerek a megtérülés mérésére 

 

A projekt megvalósításának sikerességét és megtérülését hivatott mérőmódszerek 

kialakítása illetve citálása nem könnyű feladat. Azért, mert egy non business szervezetről 

van szó az MTA PAB esetében, ami ráadásul erőteljes befolyásoltás alatt áll az 

anyaszervezet irányából.  

Mi ennek ellenére megkísérlünk mérőmódszereket ajánlani, hogy realizálni lehessen a 

2011-es rövidtávú és a majdani hosszú távú eredményeket. 

 

5.5.1.  Rövidtávú mérőmódszerek 

 

A 2011-es év közben egyértelműen kvalitatív eredmények gyűjthetőek az év közben 

tapasztalható MTA PAB aktivitás visszacsatolása, véleményezéseként. Ezek a szóbeli, 

valamiféle informális úton visszajutó feedback adatok, bár még nem mérhetőek 

számszerűen, már adhatnak jelet arról, hogy a tervben megalkotott koncepció, ill. annak 

gyakorlati megvalósítása valós igényeket elégít –e ki.  

Emellett érdemes minden, a társadalom egyes részeivel történő interakció során a lehető 

legkiterjedtebb adatgyűjtést végezni, legfőképpen a társadalom képviselőinek internetes 

illetve – ennek hiányában – telefonos elérhetőségeinek összegyűjtésével. Így egyrészt 

kialakul egy olyan adattábla, amely bármikor felhasználható résztvevőtoborzásra, 

másrészt a 2011-es marketingakciók végén kérdőíves felmérés végezhető az összegyűjtött 

mintán, amely már szolgálhat kvantitatív adatokkal is a jövőre nézve.  
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Emellett érdemes kikérni állásfoglalását, véleményezését a további stakeholdereknek is. 

Ilyenek lehetnek például az MTA anyaszervezet, a Pécsi Tudományegyetem vagy Pécs 

város önkormányzatának kompetens bizottságai, osztályai. 

De az adatgyűjtés előtt fontos realizálni azt az intervallumot, amelyen belül várjuk a 

válaszokat, illetve meghatározni azt az értéket vagy jellemzőt, amelynek a válaszokban 

megjelenő dominanciája esetén kimondható: a projekt elérte célját, megtérült. 

Rövidtávon mennyiségi cél lehet mindenképpen egy meghatározott mennyiségű 

embertömeg megszólítása (ennek mérése már az adatgyűjtés során megvalósulhat), az 

MTA PAB nevének elterjedése és pozitív megítélése a régióban (kvalitatív jellemző), 

vagy akár a projekt megvalósításának nullszaldósan történő megvalósítása (kvantitatív). 

Például e három pillérre már lehet építeni egy – időben és térben – többlépcsős 

mérőmódszert. (A mérőmódszer alkalmazásának költségeivel ez a tanulmány nem 

foglalkozik.) 

Az minden esetre biztos, hogy rövidtávon nem érdemes relatíve magas mértékű 

célrendszert kialakítani, sem kvalitatív, sem kvantitatív szempontból és bevétel 

növekedésre sem lehet számítani 2011-ben. 

 

5.5.2.  Hosszú távú mérőmódszerek 

 

Hosszú távon véleményünk szerint használhatóak és teljes mértékben kiépíthetőek a 

rövidtávon elindított mérőmódszerek. Tehát a mennyiségi, a minőségi és a pénzügyi 

vizsgálati szegmensekből álló, adatot a stakeholderek (főként a társadalom érdeklődő 

tagjai) kérdőíves megkereséséből gyűjtő módszer működhet hosszú távon, egyre 

kiterjedtebb adattáblákkal. 

Mindösszesen az elérendő célokat kell folyamatosan a megfelelő szintre emelni, hogy 

reális eredményeket adjon a kérdőíves módszer a célokhoz viszonyítva. A hosszú távú 

célok között már szerepelhet bevételszerzés, erőteljesebb együttműködés az egyetemmel, 

a város vezetésével vagy akár a Tudásközponttal. Természetesen a válaszadók 

mennyiségi és az ő véleményük minőségi alsó korlátját is egyre magasabbra kell emelni – 

és ehhez mérten kell kezelni a legalább évente elvégzendő mérések eredményeit. Az 

eredmények pedig iránymutatást adnak a jövőre nézve, a változtatásokat illetően. 
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5.6. Összefoglaló 

 

Összefoglalásként újfent meg kell említsük, hogy a taglalt pénzügyi terv nem tartalmazza 

az MTA PAB által használt infrastrukturális és közüzemi szolgáltatások díjait, nem 

tartalmazza a HR tervhez köthető 250.000 Ft sorsát és nem tartalmazza a megvalósítás 

fokának mérését segítő kutatási munkákat.  

Emellett úgy gondoljuk, hogy egy olyan költségtervet sikerült létrehozni, amelynek reális 

megvalósítása lehetséges, amely illeszkedik az időtervhez, és amely az időtervvel 

karöltve egy olyan maximális projektalternatívát nyújt, amelyből számos csökkentett 

alternatíva kialakítható, akár a megvalósítás folyamatában is.  

A terv jellemzői a kis költségvetés, a személyes interakció hangsúlya és a nagyfokú 

flexibilitás. Úgy gondoljuk, egy ilyen tervre lehet szüksége az MTA PAB-nak, ha szinte a 

zéróról szeretné felépíteni újra saját magát a társadalom szemében, és Pécs és a régió 

valós szellemi központja kíván lenni. 

 

6. EMBERI ERŐFORRÁS SZÜKSÉGLETEK 

 

Ahhoz, hogy a projekt kivitelezhető legyen, szükség van arra is, hogy a rendelkezésünkre 

álló erőforrások, ki legyenek egyensúlyozva. Ez a tényező a projektmenedzsment kritikus 

pontja, hiszen, ha az egyik alprojekt kivitelezéséhez túl sok a rendelkezésünkre álló 

munkaerő, a másik kivitelezésénél pedig munkaerőhiány lép fel, akkor a kitűzött célok 

megvalósulása időben eltolódhat, vagy veszélyeztetetté válhatnak azok teljesülése. A 

következőkben arra vállalkoztunk, hogy az MTA PAB számára egy olyan erőforrás 

tervezetet állítsunk össze, amely lehetővé teszi a projekt sikeres megvalósítását. 

 

6.1. Az MTA PAB jelenlegi emberi erőforrás helyzete 

 

Az MTA PAB azon feladatait, melyek a szervezéshez, a Bizottság fenntartásához, 

kapcsolódnak az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Titkársága látja el. Ez a Bizottság 

hivatali szervezete, felelős vezetője pedig a titkárságvezető, aki a Bizottság elnökének 

irányításával vezeti a Titkárságot. Mi a projekt megvalósításába elsődlegesen a Titkárság 

tagjait kívánjuk bevonni, mert ők azok, akik szerződéses keretek közt foglalkoztatottjai az 

MTA PAB-nak. 
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A Titkárság jelenlegi alkalmazottjai a következők: 

 Titkárságvezető: A Titkárság vezetője a Titkárság ügyeiben a jogszabályok és 

felügyeleti szerv rendelkezéseinek keretei között önállóan és egyéni felelősséggel 

dönt, megbízásos szerződésben áll jelenleg. 

 Gazdasági vezető: A titkárságvezető vezető beosztású helyettese a gazdasági 

vezető.  

A gazdasági vezető közalkalmazotti jogviszonyban a Titkársággal áll. 

 Gazdasági ügyintéző: A gazdasági vezető alá tartozik, feladata a főkönyvi 

könyvelés, bérszámfejtéssel kapcsolatos teendők.  

 Szervező titkár: A Bizottsággal kapcsolatos szervezési feladatok esnek a 

feladatkörébe, ilyenek az ülésterv elkészítése, rendezvények előkészítése, 

lebonyolítása, levelezések, technikai ügyelet biztosítása. 

 Ügyviteli alkalmazott: Fő feladatai a munkatárs (pénztár, vendégforgalommal 

kapcsolatos teendők, számlázás, gépelési munkák, postázás, takarítás 

megszervezése. Jelenleg a Titkárságnál ez a pozíció nincs betöltve, de a 2011-es 

év elejétől betöltik, és ezzel rengeteg munkát levehetnek a szervezet többi 

tagjáról.  

 Éjszakai recepciós (3 fő): Az MTA Székház portaszolgálatának zavartalan 

üzemelése a feladatok, valamint a vendégforgalom és rendezvények 

lebonyolításának segítése. 

 Kertész: A park és járdák rendben tartása a feladata. 

 Karbantartó: Jelenleg a Titkárságban ez a pozíció sincs betöltve. 

 Gépkocsivezető 

 Takarító (3 fő) (Kalmár [2010]) 

A szervezetnél jelenleg komoly hátrányként jelenik meg, hogy két pozíciójuk is üres, 

hiszen ez a meglévő alkalmazottakra nemcsak plusz feladatokat ró, de ezzel együtt 

hátráltatja saját tevékenységük ellátását is. Véleményünk szerint e munkakörök betöltése 

létfontosságú mind a szervezet, mind pedig a projekt szempontjából. 

A projekt részletes és sokoldalú feladatai miatt azonban ez sem lesz elég, bizonyos 

projektelemek megvalósításához külső alkalmazottak bevonására is szükség lesz. Ezekről 

részletesebben a későbbiekben esik szó.  
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6.2. Az emberi erőforrás igények az időterv programjai szerinti bontásban 

 

Mivel a projekt megvalósítása elsősorban a Titkárság alkalmazottainak közbenjárásával 

lehetséges, akik szerény vagy semmilyen anyagi ellenszolgáltatás fejében végzik el a 

rájuk háruló feladatokat, ezért a különböző tevékenységek emberi erőforrás igényét, és az 

elvégzendő részfeladatokat az időterv alpontjai alapján kívánjuk részletezni.  

A projekt vezetőjeként véleményünk szerint a Titkárság szervező-titkára felelne meg 

legjobban, mert ő az, aki a bizottsági munkát leginkább ismeri, és aki megfelelő 

kapcsolatrendszerrel rendelkezik a programok gördülékeny megvalósításához.  

Személyes konzultációnk során az MTA PAB szervező titkárával arra a megállapításra 

jutottunk, hogy a Titkárság alkalmazottjai nagyon leterheltek, és így kevés esélyt látunk 

arra, hogy a lehető legtöbbjüket bevonjuk a projektmunkába. Azt gondoljuk ezért, hogy a 

projekttel kapcsolatos feladatokban a szervező titkár segítségére lehet az ügyviteli 

alkalmazott, ám ez a  pozíció egyenlőre üres, de ennek betöltése 2011. január 1-éig 

várhatóan megtörténik, és meg is kell, hogy történjen. (Kalmár [2010]) 

Bár ebbe a munkakörébe főként egyéb adminisztratív tevékenységek tartoznak, éppen 

ezért egy már jól bevált projektszervezési módszert szeretnénk ennél a pontnál 

alkalmazni, ami azt jelenti, hogy ez a beosztott először csak részben foglalatoskodna a 

projekt szervezésében. Ezt a folyamatot az általunk készített ábrával is szeretnénk 

szemléltetni. 

 

14. ábra: Az MTA PAB ügyviteli munkatársának szerepe a projektben 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Persze nem biztos, hogy a legszerencsésebb, ha a feladatokban ilyen kevesen vesznek 

részt, de a költségek mérséklése miatt, a projekt kezdeti szakaszában ez tűnik a legjobb 

megoldásnak. Nem is beszélve arról, hogy az elvégzendő feladatok leginkább a 

programok, rendezvények és hirdetések köré csoportosulnak, mely nem elvégezhetetlen 

egy alkalmazott számára, és egy ilyen esetben jobb is lehet, ha a végrehajtás kevesebb 

kézben van, hiszen könnyebben átláthatóak lesznek a folyamatok általa. A munkakörbe 

1. fázis: 2011 I. 
negyedév, 

20%os 
aktivitás 

2. fázis: 2011 
II. negyedév, 

30%os 
aktivitás 

3. fázis: 2011 
III. negyedév, 

35%os 
aktivitás 

4. fázis: 2011 
IV. negyedév, 

40%os 
aktivitás 
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viszont ennek megfelelően olyan személyt kell keresni, aki rendelkezik a megfelelő 

kompetenciákkal (önálló szervezési- és jó kommunikációs készségek). 

 

6.2.1. Fiatal korosztályt megcélzó, egyetemistáknak, főiskolásoknak szóló 

programok 

 

I. Tudományos pályázatok kiírása: Ez két alkalommal történne meg egy évben, és a 

feladatok ellátását a szervező titkár és az ügyviteli alkalmazott részben közösen végeznék. 

Ehhez a Szakbizottságokkal fel kell venni a kapcsolatot, és javaslatot kell kérni tőlük a 

pályázati témákra. Fontos figyelni arra, hogy azokat a Szakbizottságokat keressék fel ez 

ügyben, akiknek kutatási területe kapcsolható az egyetemi tanulmányokhoz. A pályázatok 

kiírása az ő feladatuk, míg a kommunikációért a karok felé az ügyviteli alkalmazott a 

felelős, melyet emailben a Hallgatói Önkormányzatok felé kell megtenni. A szervező 

titkár feladata, hogy az eredményhirdetés utáni nyeremények biztosításához megfelelő 

támogatókat szerezzen. Mivel az MTA PAB rendszeresen működik együtt egyetemen 

kívüli szervezetekkel is, így a felajánlásokat ezektől lehetne a legkönnyebben szerezni.  

Részfeladatok:  

 Pályázatkiírás és kommunikálás:  

o A feladatot ellátó alkalmazottak: ügyviteli alkalmazott 

o Munkaerőigény (fő): 1 

o Időtartama (nap, óra/nap): 8 nap, 2 óra/nap (2 alkalommal egy év alatt) 

 Pályázatértékelés: 

o A feladatot ellátó alkalmazottak: szervező titkár 

o Munkaerőigény (fő): 1 

o Időtartama (nap, óra/nap): 3 nap, 2 óra/nap (2 alkalommal egy év alatt) 

 

II. Nyitott kapuk napja: Az egyik legfontosabb feladat, sőt az egész projekt sikerének 

kulcsa az MTA PAB-nak és tevékenységének szélesebb körű megismertetése a 

közönséggel. Ennek egyik fontos lépése a Nyitott Kapuk Napja sorozat, mely bár a 

projekt ideje alatt csak két alkalommal kerül megrendezésre, remélhetőleg jelentős 

eredményeket hoz.  

A szervező titkár feladata az MTA közeli szervezetek megnyerése, és a kiállítás, valamint 

egyéb szakmai programok MTA-val való összeegyeztetése.  
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Az infrastruktúra biztosítása, a program helyi irányításában az ügyviteli alkalmazott és 

egy recepciós vállalna még további segítséget. 

Részfeladatok: 

 Nyitott kapuk napjának megszervezése: 

o A feladatot ellátó alkalmazottak: szervező titkár és ügyviteli alkalmazott 

o Munkaerőigény (fő): 2 

o Időtartama (nap, óra/nap): 5 nap, 3 óra/nap (2 alkalommal egy év alatt) 

 Nyitott kapuk napjának lebonyolítása: 

o A feladatot ellátó alkalmazottak: szervező titkár, ügyviteli alkalmazott és 

recepciós 

o Munkaerőigény (fő): 3 

o Időtartama (nap, óra/nap): 3 nap, 8 óra/nap (2 alkalommal egy év alatt) 

 

III. Információs anyagok kiadása és eljuttatása: Az egyetemisták felé való nyitásnak 

egyszerű módja az egyetemi sajtó, melyben meg kell jelentetni az MTA PAB-bal 

kapcsolatos cikkeket, tanulmányokat, vagy érdekességeket. Ez a feladat szinte egész 

évben munkát adhat egy alkalmazottnak, de a legfontosabb az év első felében hangsúlyt 

fektetni erre. 

Részfeladatok: 

 Információs anyagok terjesztése: 

o A feladatot ellátó alkalmazottak: ügyviteli alkalmazott 

o Munkaerőigény (fő): 1 

o Időtartama (nap, óra/nap): 24 nap, 1 óra/nap 

 

IV. Előadások a karokon a PTE-s hallgatóknak: Viszonylag kevés szervezést igényel, 

de a kapcsolatrendszer rendelkezésre állására szükség van, így a szervező titkár 

közbenjárása van szükség. Azokkal az oktatókkal kell felvenni a kapcsolatot, aki egyben 

az MTA PAB tagjai is. Fontos hangsúlyozni, hogy az előadás(sorozat) az MTA PAB 

nevében valósuljon meg, és olyan témáról szóljon, amelyben az MTA PAB-nál is 

tevékenykedik az előadó. Itt a megvalósulás alatt már kevesebb feladat hárul a szervező 

titkárra, inkább elsődleges egyeztetési problémákkal kel megküzdeni az esemény hetét 

megelőzően.   

Részfeladatok: 
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Előadások szervezése hallgatóknak: 

o A feladatot ellátó alkalmazottak: szervező titkár 

o Munkaerőigény (fő): 1 

o Időtartama (nap, óra/nap): 8 nap, 1 óra/nap 

6.2.2. Gimnáziumok, középiskolák számára kialakított programok 

 

I. Székház bemutatása, csoportfogadás: A pécsi középiskolák számára rendkívül 

fontos, hogy valamilyen irányt adjanak diákjaiknak a jövőbeli tervekkel kapcsolatban. Az 

MTA PAB-nak ebben jelentős szerepe lehet, ezért fontos felvenni az iskolákkal a 

kapcsolatot, és megszervezni a különböző időpontokra minél több látogatót. Fontos ez 

esetben, hogy a körbevezetést olyan személy végezze, aki megtalálja a hangot a 

fiatalsággal, és érdekességekkel szolgálhat Vasváry-villával kapcsolatban. Erre a kb. 

félnapos tevékenységre legalkalmasabbnak az MTA PAB szervező titkárát tartjuk. 

Részfeladatok: 

 Székház bemutatása 

o A feladatot ellátó alkalmazottak: szervező titkár 

o Munkaerőigény (fő): 1 

o Időtartama (nap, óra/nap): 3 nap, 3 óra/nap 

 

II. Kezdeti versenyek gimnazisták számára: Ez a tevékenység nagy hasonlóságot mutat 

az egyetemistáknak kialakított pályázati lehetőségekkel, viszont az MTA PAB tagok 

megkeresésekor figyelni kell arra, hogy a fiatalabb korosztály számára is érdekes témákat 

jelöljenek meg (pl. fizika, környezetvédelem) 

Részfeladatok: 

 Versenyek szervezése: 

o A feladatot ellátó alkalmazottak: ügyviteli alkalmazott 

o Munkaerőigény (fő): 1 

o Időtartama (nap, óra/nap): 5 nap, 4 óra/nap 

 

6.2.3. Rendezvények az általános iskolás korosztály számára 

 

I. Házbemutató játékos feladatokkal: Az MTA Székház rendkívül szép környezetben 

fekszik, amely remekül kihasználható kisebb gyermekek szórakoztatására is. Néhány 
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ilyen nap megszervezése nem igényel sok feladatot, de a lebonyolítást nem tudja PAB 

alkalmazott elvégezni, ugyanis hiányoznak a szükséges kompetenciák. Emiatt szükség 

van egy pedagógus végzettségű személyre, akivel alkalmi szerződés jönne létre a 

programot érintő két nap során. Az ő feladata lenne szórakoztató módon, de mégis az 

MTA-val kapcsolatos magvakat elhinteni a fiatalság fejében. A hirdetési és szervezési 

feladatok természetesen egy Titkárságon dolgozó alkalmazott felelősségébe tartoznának.  

Részfeladatok: 

 Székházbemutató: 

o A feladatot ellátó alkalmazottak: külső pedagógus (szerződéses) 

o Munkaerőigény (fő): 1 

o Időtartama (nap, óra/nap): 2 nap, 6 óra/nap 

o Költségek: 20000 Ft 

 

6.2.4.  Idősebb korosztály megszólítása 

 

I. Nyilvános előadások meghirdetése populáris lapokban: Ez a népszerűsítési 

tevékenység szintén inkább szervezési feladatokkal jár, amit szintén belső alkalmazottal 

kívánunk megoldani. Azoknak a médiumoknak az elérésére van szükség, amelyek 

viszonylag érdektelenek az MTA PAB tevékenységével kapcsolatban. Ez a tevékenység a 

projekt egész időtartamára vonatkozik, folyamatos munkát igényel, főleg az első időkben. 

A kapcsolatok kialakulása után már az energiaráfordításnak sem kell akkorának lennie.  

Részfeladatok: 

 Előadások hírdetése: 

o A feladatot ellátó alkalmazottak: ügyviteli alkalmazott 

o Munkaerőigény (fő): 1 

o Időtartama (nap, óra/nap): 30 nap, 1 óra/nap 

 

II. Külső érdeklődőknek szóló konferencia: Ez az idősebb korosztály megmozgatására 

irányuló program nem sokban különbözik az egyetemisták számára kiírt pályázattól, így a 

feladatok sem nagyon eltérőek. Fontos figyelni arra, hogy a meghirdetés más színtéren 

kell hogy megtörténjen, így a helyi sajtó megcélzása kell hogy a fő cél egyen, és ne az 

egyetemi lapok, ami elkerüli a célközönség figyelmét.  A konferenciára meg kell hívni 

néhány MTA PAB tagot, akik részt vettek a pályázatok elbírálásában, és akik a 
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nyereményeket átadják, a Bizottságot képviselik. A Konferencia lebonyolítása nem vesz 

igénybe nagyobb munkálatokat, mint az MTA PAB szokásos rendezvényei, így ennek 

lebonyolításához munkaerőre sincs többre szükség. 

Részfeladatok:  

 Pályázatkiírás és kommunikálás:  

o A feladatot ellátó alkalmazottak: ügyviteli alkalmazott és szervező 

titkár 

o Munkaerőigény (fő): 2 

o Időtartama (nap, óra/nap): 8 nap, 2 óra/nap 

 Pályázatértékelés: 

o A feladatot ellátó alkalmazottak: szervező titkár 

o Munkaerőigény (fő): 1 

o Időtartama (nap, óra/nap): 4 nap, 3 óra/nap 

 Konferencia lebonyolítása: szervező titkár, ügyviteli alkalmazott és egy 

recepciós: 

o A feladatot ellátó alkalmazottak: ügyviteli alkalmazott 

o Munkaerőigény (fő): 3 

o Időtartama (nap, óra/nap): 3 nap, 8 óra/nap 

 

6.2.5. Csatolt szolgáltatások 

 

Ezeknek a megvalósításához már több esetben nem elégséges a helyi alkalmazottak 

munkája, hanem külső szakemberek segítségére is szükség lesz.  

I. Szobák és székház udvar bérbeadásának reklámtevékenysége: Bár az 

időtervünkben ezek külön feladatként láthatóak, itt mégis az egyszerűség kedvéért 

összevonhatóak, mert a két feladat nem sokban különbözik. A feladatot ez esetben is az 

ügyviteli alkalmazottra bíznánk, aki a gazdasági személyzet jóváhagyását kérve olyan 

hirdetési alternatívákat keresne, amelyek ahhoz a réteghez juttatják el az MTA PAB 

szolgáltatásainak hírét, akik potenciális felhasználói lehetnek annak.  

Részfeladatok: 

 Székház, és udvar bérbeadása: 

o A feladatot ellátó alkalmazottak: ügyviteli alkalmazott 

o Munkaerőigény (fő): 1 



42 
 

o Időtartama (nap, óra/nap): 24 nap, 1 óra/nap 

 

II. Weblap fejlesztése frissítése: Ehhez nincs az MTA PAB-on belül megfelelő 

alkalmazott, külső (lehetőleg egyetemi) webfejlesztő megbízására van szükség. Fontos 

figyelembe venni, hogy a honlap esetében az aktualitás mindennél fontosabb, így a hírek, 

rendezvények népszerűsítése minél hamarabb megtörténjen.  

Részfeladatok: 

 Weblap készítése: 

o A feladatot ellátó alkalmazottak: informatikus (külső alkalmazott) 

o Munkaerőigény (fő): 1 

o Időtartama (nap, óra/nap): 24 nap, 1 óra/nap 

o Költségek: 15000 HUF 

 

III. Egységes arculat kialakítása mind a hagyományokat kedvelők, mind a fiatalok 

számára: Ez a tevékenység az időterv két pontját is magában foglalja, de szintén jól 

kezelhető együtt.  Az arculat kialakítás itt egész egyszerűen egy grafikai szintű 

megvalósítást jelent, amelyet a lehető legkisebb költség felhasználásával kívánunk 

megvalósítani, együttműködés keretein belül. Az egyik mód, hogy a PAB tagjai között 

adunk ki egy felhívást egyszerű ábrák (pl. logó) megvalósítására. A másik pedig egy 

kisebb pályázat kiírása azoknak az egyetemi hallgatóknak, akik jártasak és tehetségesek a 

vizuális megvalósítások terén (itt elsősorban a Művészeti Kar hallgatóira gondolunk). A 

feladat megvalósítójának az MTA PAB Szakbizottságához is kell fordulnia ez ügyben, 

hiszen nem biztos, hogy ismeri egy ilyen arculattervezés követelményeit és 

tulajdonságait. 

Részfeladatok: 

 Egységes arculat kialakítása:  

o A feladatot ellátó alkalmazottak: Ügyviteli alkalmazott és szervező 

titkár a feladatokat megosztva 

o Munkaerőigény (fő): 1 

o Időtartama (nap, óra/nap): 20 nap, 1 óra/nap (2 tevékenység miatt 

kétszer) 
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6.2.6. A projekttevékenységek munkaóra igényéinek vizualizálása 

 

A következőkben a már elhangzottakkal kapcsolatosan diagramok segítségével is 

szemléltetjük az egyes projekttevékenységek munkaóra igényeit. Véleményünk szerint 

ezekkel az elemekkel szemléletesebbé, tartalmasabbá tudjuk tenni, az imént leírtakat.  

 

 

Jelmagyarázat: A két kék oszlop külső munkaerőigény bevonását jelöli. 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Amint az látható az ábrán is a „Nyitott kapuk napja” az a tevékenység, amire a legjobban 

koncentrálni kell, mivel ez nagymértékben meghatározza a projekt sikerességét. A 

következő diagram a szintén projekttevékenységek munkaerőigényét ábrázolja.  
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14. ábra: Projekttevékenységek munkaerőigénye (munkaóra) 
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Forrás: Saját szerkesztés 

 

A következő ábrákkal a szükséges munkaórák számát havi bontásban is szeretnénk 

szemléltetni, hiszen ez segítséget nyújt a projekt munkaerő igényeinek pontosabb 

feltérképezésére, és az ezekben való pontosabb eligazodásra. 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Forrás: Saját szerkesztés 

 

A havi bontású diagramok nem tartalmazzák a külső munkaórákat, így az MTA PAB 

vezetősége jobban átláthatja a projektmegvalósításhoz szükség emberi erőforrás 

szükségleteket a projekt megvalósításának idejére elosztva. 

 

7. KOCKÁZATELEMZÉS 

 

Amint az már az imént elhangzottakból is kiderült, az MTA PAB számára készített 

kommunikációs- és marketing-stratégiánk véleményünk szerint nem kifejezetten tartozik 

a kockázatos befektetések közé. Ám mindenképpen szükséges tisztában lenni azzal, hogy 

az egyes alprojektek megvalósítása közben mire tanácsos odafigyelni, hiszen a 

szervezetek természetes létéhez tartozik az, hogy a jövő nem mindig kiszámítható, tehát 

léteznek bizonytalansági faktorok. Fontos kiemelnünk, hogy projektünk során csak az 

általunk felvázolt kommunikációs és marketing stratégia bizonytalansági faktorait 

elemeztük, egyéb alternatívák bekövetkezését nem vizsgáltuk. Ezzel a lehetőséggel azért 

nem éltünk, mert mint tudomásunkban áll az MTA PAB egy igen szerény költségkerettel 

működő szervezet, és véleményünk szerint markánsabb költségekkel járó projekt 

kivitelezését már nem tudná finanszírozni. Ki kell emelnünk azt is, hogy a változás első 

fázisában – amit ezzel a projekttel ki tudna vitelezni az MTA PAB – gyorsan, kisebb 

győzelmeket kell elérni, azért, hogy azok is kedvet kapjanak a változáshoz, akik az 

eddigiek során elzárkóztak tőle. Csapatunk legfőbb célja az volt ennél a projeknél, hogy 
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ne ijesszük el azonnal a nagy költségekkel az MTA PAB vezetőségét, valamint, hogy egy 

finanszírozható, fenntartható folyamatot generáljunk.  

Amint látható projektkockázatot az MTA PAB esetében is menedzselni kell, mégpedig 

először azonosítani kell a kockázatos tényezőket, mérni kell azokat, kezelni, és a folyamat 

végén szükség van monitoringra is. Jarjabka (2009) a következő kockázati területeket 

határozza meg: műszaki (pl. követelmények), külső (pl. környezet), szervezeti (pl. 

erőforrások), projektmenedzsment (pl. tervezés). 

Ezek közül a területek közül az MTA PAB számára a kockázati tényezők a következők: 

 Külső tényezők: 

o rendeletek (pl. olyan politikai, döntések születnek, amely a területi 

bizottság működését ellehetetleníti) 

o időjárás miatti problémák (pl. a rossz idő miatt csökken a park, és a 

vendégház használata)  

o piac (pl. a marketing tevékenység ellenére a célcsoportok nem reagálnak) 

 Szervezeti tényezők: 

o finanszírozás (pl. az MTA PAB nem tud elkülöníteni 500 ezer Ft-ot a 

projekt kivitelezése érdekében) 

o szűkös erőforrások (pl. az akadémiai tagok különböző elfoglaltságaik miatt 

nem segítenek a projekt kivitelezésében) 

 Projektmenedzsment: 

o becslés (pl. az általunk becsült időbeli, pénzbeli értékek nem fedik a 

valóságot) 

o tervezés (pl. különböző okok miatt a projekttervek ütemezése nem 

tartható) 

o felügyelet (pl. a kivitelezés során a résztvevők nem kellő gondossággal 

járnak el) 

o kommunikáció (pl. a külső és belső kommunikáció nem megfelelő) 

Ezen rövidke felsorolás után szeretnénk megjegyezni, hogy az imént felsoroltak 

bekövetkezési valószínűsége elhanyagolható azokhoz a pozitív kockázati elemekhez 

képest, amik a projekt megvalósulásával realizálódnának, gondolunk itt pl. a 

hasznosításra, megosztásra és fokozásra. Lényeges megemlítenünk, hogy az MTA 

PAB működése az utóbbi időben a külső környezettől meglehetősen elzárkózott. Viszont 

ezzel a magatartásformával nem tudja megvalósítani az eredeti küldetést, amit az MTA 
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kijelölt számára (lásd. 2. fejezet „a területi bizottságok szerepkörei megmutatkoznak”), 

valamint nem tudja megnyerni a fiatalabb generációkat, amelyek sokat jelentenek a 

szervezet fenntartása szempontjából (pl. hagyomány őrzése stb.). 

A következőkben a projekt kockázati tényezőket egy likert skála segítségével fogjuk 

besorolni, ehhez a következő képlet volt a segítségünkre: K = P+2* + I
1
. A következő 

táblázat a kockázati tényezők bekövetkezési valószínűségét, valamint ezek hatását 

vizsgálja. 
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4. táblázat: Az MTA PAB kockázati tényezőinek valószínűség hatás mátrixa 

Forrás: Saját szerkesztés, Jarjabka [2009] alapján 

 

                                                             
1 K=kockázati együttható  P= a bekövetkezés valószínűsége (5 fokozatú skálán mérve)  I= Az okozott hatás 

mértéke (5 fokozatú skálán mérve)  Kritikus tényezők: ׀10׀ < K< ׀15׀, Nem kritikus kockázati tényezők: 

 ׀5׀ >Elhanyagolható kockázati tényezők: K ,׀10׀>K>׀5׀
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Amint azaz általunk készített táblázaton is látható a projekt megvalósulása szempontjából 

nincsenek olyan tényezők, amelyek kritikus mértékben veszélyeztetnék azt, a 

legmagasabb kockázati érték is csak mindösszesen 6 pont, ami azt jelenti, hogy a projekt 

finanszírozása sem tekinthető kritikus pontnak. Véleményünk szerint az itt felsorolt 

kockázati elemek gondos tervezéssel eliminálhatóak, és a kitűzött kommunikációs és 

marketing stratégia megvalósításával az MTA PAB csak nyerhet.  

 

8. A PROJEKTPROTFÓLIÓ ERŐFORRÁS ALLKÁCIÓJA 

 

Az erőforrás-allokáció, a rendelkezésre álló anyagi, nem anyagi és emberi 

munkatényezők realizálása, felosztása és bevonása a projektmegvalósítás folyamatába az 

egyik legjelentősebb lépés a tervezés során. ( Jarjabka [2009]) 

Az előző fejezetekben az erőforrások realizálása és részletes beosztása megtörtént. 

Felsorolásra kerültek a szervezet belső és külső környezetéből adódó erőforrások, 

kapacitások, kompetenciák, részletes time-menedzsment terv készült, és számba vétettek 

a pénzbeli és humán erőforrások is.  

A következőkben – a korábbi részletes elemzések után – röviden, néhány, a projekt 

szempontjából szignifikáns kivitelezési felfogások alapján összefoglaljuk az eddigi, 

erőforrásokat érintő gondolatokat.  

 

8.1.  Maradékelv alkalmazása vagy projektportfolió csökkentése 

 

A maradékelv alkalmazása, ill. a projektportfolió csonkolása projekttervünk gyakorlati 

megvalósításának egyik sarokköve. Hiszen e gondolat tervbe való adoptálásával 

támasztjuk alá, hogy a látszólag egy alternatíva ajánlat valójában egy pozitív szélsőérték, 

amelyen belül számos további, csökkentett alternatíva létezik. (Jarjabka [2009]) Úgy 

gondoljuk, realizálódott az is, hogy a stratégiai cél elsődlegesen nem a pénzszerzés és a 

bevétel növelése, hanem főként a fiatal és idős tanult társadalom berkeiben való ismertség 

megalapozása és növelése. Ilyenformán tehát a maradékelv alkalmazása, ill. a 

projektportfolió csökkentése az üzletszerű tevékenységeket célzó hirdetési akciókkal, 

illetve a periférikusan érdekelt korosztályokat célzó megmozdulásokkal szemben 

alkalmazható első sorban.  
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8.2.  Alternatív erőforrások bevonása 

 

Alternatív erőforrások bevonására mindenek-előtt a humánerőforrás területén lehet 

szükség. A projekttevékenységek egyéb területeinek kidolgozása olyan flexibilisre 

sikeredett, hogy azt jószerivel meg lehet oldani a jelenlegi erőforrásokból. Ám a 

humánerőforrás tervezésekor észrevehető volt, hogy egyes programok megvalósítása és 

sikeressége érdekében be kell vonnunk új humánerőforrás elemeket, akár mennyiségi 

szűkösség, akár minőségi, kompetenciabéli hiány ellensúlyozása okán.   

 

8.3.  Forgatókönyv megváltoztatása 

 

A forgatókönyv megváltoztatása esetünkben a 8.1 pontban megfogalmazottakkal 

megegyezik. Hiszen ha anyagi vagy egyéb okok miatt változatni kell a forgatókönyvön, 

azt mindenképpen a stratégiai célok mentén, a stratégiában meghatározott fő 

célcsoportokhoz közeledve kell megtenni. Ilyenformán a forgatókönyv megváltoztatása 

nem állhat másból, mint további súlyponteltolásból a meghatározott célcsoportok felé, ez 

pedig lényegében a maradékelv alkalmazása.  

Természetesen ekkor még nyitva marad a kérdés, hogy a célcsoportok meghatározása 

megfelelő módon történt-e, és nem éppen a rossz analizálás következtében kell-e 

forgatókönyvet váltani? Úgy véljük, a célcsoportok meghatározásánál olyan konkrét és 

szinte kézzel fogható jellemzők mentén jártunk el, hogy egy esetleges félresikerült 

analizálás esélye nagyon csekély, így ezzel az eshetőséggel jelen tervezetben nem 

foglalkozunk. 

 

8.4.  Azonos erőforrás igényű feladatok eltolása, vagy összevonása 

 

Az időterv - amely a Mellékletben (4. sz. melléklet) található Gantt diagramban grafikus 

úton is ábrázolásra került – legfontosabb kialakítási szempontja volt, hogy az azonos 

erőforrást igénylő akciók egymáshoz viszonyítva úgy kerüljenek meghatározásra, hogy 

egymás kivitelezését ne sértsék, sőt, lehetőség szerint multiplikálják egymás pozitív 

eredményességét. 

Összevonásra példaként hozható a projekt hirdetésszervezése, hiszen ez esetben 

költségcsökkentő és hatásosság növelő elem lehet az MTA PAB-bal kapcsolatos 
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információk együttes közlése, ill. a hirdetések együttes leadása az adott sajtónál. (9. sz. 

melléklet) Utána néztünk néhány hirdetési felületnek, hogy milyen áron juthat ezekhez az 

MTA PAB. A vizsgálódásunk végén arra jutottunk, hogy az Internet a lehetőségek széles 

skáláját kínálja, hiszen az MTA tagjaként a PAB az MTA honlapján ingyen hirdethet, 

valamint minden bizonnyal a PTE-s oldalakon is – tekintettel az oktatók és az MTA 

kutatói apparátusa részleges egyezésére-, és az expressz.hu oldalon is ingyenes a 

megjelenés, ám vannak ennél drágább megoldások is. Viszont, ha csak az ingyenes 

megoldásokat nézzük szóba jöhet még, karunk a PTE-KTK egyetemi diákfolyóirata a 

Fészek, ahol diákköri, és oktatói kapcsolatok révén szintén lehetséges az ingyenesség, 

továbbá ugyanilyen lehetőség az Univ Pécs szintén diáklap. Egy másik lehetőség még, 

hogy az MTA PAB honlapját a Facebook-kal összekötve egy-egy eseménnyel 

kapcsolatosan fiatalok, és idősebbek soha nem látott nagyságrendben szólíthatóak meg, 

erről a 8. számú mellékletben Pálmai Dániel, és Kovács Máté ajánlatában is szó esik, ők 

egészen pontosan egy Facebook rajongói oldal létrehozásáról beszélnek. 

Eltolásra lehet példa az őszi és a tavaszi egyetemi félévhez külön-külön igazított pályázati 

rendszer. Így nem történhet erőforráshiány, vagy erőforrástöbblet egyik félévben sem, és 

nem állhat fent a túl kereslet vagy a túlkínálat veszélye.  

Tehát az időbeni eltolás és összevonás alkalmazása megjelenik a tervezetben, mégpedig 

erőteljes, éves szintű harmóniateremtési céllal. Úgy gondoljuk, hogy a terv 

harmóniájának biztosítottsága a szóbeli megerősítésen túl a grafikus ábrázolásokból is 

kitűnik. Tehát sikerült megtalálni az elosztásban az ún. „arany középutat”. 

 

8.5.  Összefoglaló 

 

Az MTA PAB kommunikációs- és marketingtervének erőforrás allokációjának 

bemutatása egyfajta összegzést ad az eddigi elemzések helytállóságáról, harmonikus 

kialakításáról. Már többedszerre hangsúlyozzuk ki, hogy a tervünk két kulcsszava a 

„harmónia” és a „rugalmasság”.  

Az erőforrás allokáció bemutatása is e két jellemzőt hozza eredményként, hiszen látható, 

hogy bármelyik kritikus pontból vizsgáljuk a projektet, mindig találhatók beépített 

megoldási alternatívák, pufferek, amelyek segítségével orvosolható a kialakult 

disszonancia.  
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Az erőforrás allokációt tehát az eddigiekben elmondottak alapján helytállónak és a 

gyakorlatban megvalósíthatónak találjuk – akár a maximumterv kerül megvalósításra, 

akár annak csökkentett változata. 

 

9. DÖNTÉSI ALTERNATÍVÁK A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL 

 

A projekt kivitelezése során nem szabad elveszteni a legfőbb célt, mely szerint nem 

profitszerzésre törekszünk, hanem arra, hogy Magyar Tudományos Akadémia Pécsi 

Területi Bizottságának munkája szélesebb körben ismeretes legyen. Ehhez igazítottuk 

projektünk altevékenységeit is, melyek bár hasonló téma köré csoportosulnak, és egy célt 

szolgálnak, technikailag mégis jól elkülöníthetőek. Ennek a rugalmasságnak köszönhető 

az, hogy nem kell különböző tevékenység-portfóliókat kialakítani a siker érdekében. A mi 

tervezetünk azt a maximumot tartalmazza, amely a 2011-es év során szerintünk 

megvalósítható. Amennyiben a vezetés mégis úgy dönt, hogy valamelyik programot 

szeretné kihagyni a sorból, abban az esetben a szűk keresztmetszetekre kell figyelni, 

amelyek meggátolhatják a teljesítést. Az MTA PAB esetében ezt a költségek, és az 

emberi erőforrások jelentik. Ezeknek a programoknak a kiválasztása azonban pont a 

rugalmasság miatt nem fontos a projekt tervezése során, hanem elég azt a kivitelezés 

során eldönteni. Ez azért tehető meg ilyen formában, mert a technikailag különálló 

programok nem befolyásolják egymás teljesítményét, elért eredményeit, így nem alakul ki 

szignifikánsan a visszafordíthatatlansági pont a projektre nézve. Természetesen bizonyos 

projektelemek elhagyása az összteljesítményt is csökkenti.  

A példa kedvéért azonban a következőkben néhány variációt figyelembe veszünk, arra az 

esetre, ha a marketing terv valamelyik eleme nem teljesülne.  

Egyetemisták Főiskolások megszólítása: 

Az első példánk rögtön a 2011. 02. 07-én meghirdetett pályázatokkal kapcsolatos. Ebben 

az esetben avval a sajnálatos eseménnyel számoltunk, hogy 2011.02.25-én az MTA PAB 

értékelői nem tudnak egy pályázatot sem elbírálni, mivel senki sem nyújt be ilyen jellegű 

tanulmányt.   

Ha ez bekövetkezik, akkor az MTA PAB az értékelői tiszteletdíjakat, amelyek sajnálatos 

módon értékelendő dolgozatok hiányában nem tud kiosztani, felajánlhatja a PTE 

egyetemi karain működő TDK Bizottságok számára, azzal a feltétellel, hogy a díjkiosztón 

a karok díjkiosztó ceremóniáin megemlítik az MTA PAB ilyen jellegű gesztusát, és azt, 
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hogy elegendő jelentkező esetén hasonló jellegű pályázatra az MTA PAB-nál is 

pályázhatnak.  

Középiskolások megszólítása: 

Itt is számolnunk kell azzal, hogy a fiatalok érdeklődése lehetséges, hogy nem lesz túl 

nagy, és nem jelennek meg a nyílt napon, vagy éppen a középiskolai tanárok nem akarnak 

majd együtt működni az MTA PAB-al. 

Egy ilyen helyzetben megoldás lehet a Facebook közösségi oldalon, egy 

középiskolásoknak szóló esemény létrehozása, amely az Internet adta gyorsaság miatt 

órákon belül több száz résztvevőt generálhat. Természetesen ez is csak akkor működhet, 

ha az MTA PAB iskola időn kívül hirdeti meg az eseményt, vagy iskola időn belül, 

persze ebben az esetben igazolást is ad a résztvevőknek.  

Általános iskolások megszólítása: 

Fontos, hogy ez a réteg elsősorban a pedagógusok, és a szülők által szólítható meg, ezért 

ezeket a csoportokat kell érdekeltté tenni abban, hogy az általános iskolások is 

megismerjék az MTA PAB működését. 

Ha például az általános iskolás tanítók nem reagálnak a megkeresésünkre, akkor a szülők 

közvetlenül is megszólíthatóak, méghozzá egy olyan gyermekprogram keretében, amely 

május utolsó vasárnapján, azaz gyermeknapon kivitelezhető. Ebben az esetben persze 

csúszna pár napot ez a rendezvény, ám az nem jelentene nagyobb fennakadást. 

(Alternatívaként szolgál a 2. sz. melléklet tartalma is a pedagógusok megszólítására.) 

Idősebbek megszólítása: 

Amennyiben a tervezett konferenciára 2011. 07. 25-ig értékelhető anyag nem érkezik be 

külső személyektől, azaz olyan civilektől, akik a tudományos terülteken jártasak, vagy 

mindösszesen érdekli őket ez a terület, akkor a PTE oktatói közül kerülnének 

kiválasztásra előadó professzorok, természetesen önkéntes alapon. Persze ebben az 

esetben már birtokunkban állnak azok az információk, miszerint a PTE oktatói és az 

MTA PAB vezetősége között összefonódások vannak, illetve azt is feltételezzük, hogy 

ezek az oktatók elkötelezettek az MTA PAB iránt, és hajlandóak a cél érdekében egy-egy 

15-20 perces előadás keretében támogatni a PAB-ot.  

Tehát a megoldásunk ebben az esetben a konferencia megtartása változatlan részvételi 

díjjal, viszont PTE-s előadókkal, természetesen bármely külső érdeklődő számára. 

Viszont, javaslatunk az, hogy még a konferencia meghirdetésekor 2011.01.10-én 

értesítsék azokat a professzorokat, akik szükség esetén előadást kell, hogy tartsanak. 
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10. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Az imént leírtakat összegezve elmondható, hogy az MTA PAB egy igen konzervatív 

szemléletmódot folytató szervezet, éppen ezért csapatunknak a PROJEKTTEAM 2010-

nek nem volt könnyű feladata a kommunikációs és marketing tevékenységek 

kidolgozásánál. Elsősorban egy olyan megoldást kellett keresnünk, amely megőrzi a 

hagyományokat és egyben lendületet, és megújulást is sugároz.  

Azt is tudjuk, hogy a társaság költségvetése igen szerény mértékű, ezért a lehetőségeknek 

megfelelően igyekeztünk egy olyan projekttervet kidolgozni, amely véleményünk szerint 

nem okoz a szervezet számára komolyabb anyagi megterhelés. Az imént leírtakat 

figyelembe véve olyan megoldási javaslatokat vázoltunk fel a PAB számára, amelyek 

véleményünk szerint rendkívül hatékonyak, ám igen alacsony költségvonzattal járnak.  

Dolgozatunkban fontosnak tartottuk a fiatal célcsoportok sokkal hatékonyabb 

eszközökkel való megcélozását, felvázoltuk a weblap újra szerkesztésének 

szükségességét, valamint kiemelt hangsúlyt fektettünk azokra a rétegekre, amelyek már 

kikerültek az iskolapadból. A potenciális érdeklődők felkutatása, megkeresése mellett 

szükségesnek tartjuk a meglévő erőforrások jobb kihasználását is, gondolunk itt pl. a 

vendégház, a konferenciatermek, kert, emberi erőforrások jobb kihasználására.  

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a jelen projekt megvalósulása érdekében rövidtávon 

egészen biztosan kell majd áldozatokat hozni, ám véleményünk szerint kockázat nélkül 

nincs győzelem, valamint azt a kockázati elemzésünkben is felvázoltuk, hogy a PAB most 

egy olyan stádiumba érkezett, amely után vagy egy új „a felvirágzás korszaka” 

következik, vagy pedig a fiatalság számára az MTA PAB fogalma egyszerűen a feledésbe 

merül.  
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MELLÉKLETEK: 

 

1. sz. melléklet: 

1. Az MTA szervezeti egységeinek vizsgálata 

 

Erre a részre azért van szükség az MTA PAB kommunikációs stratégiájának kidolgozása 

kapcsán, mivel ezek példát, vagy éppen ellen példát szolgáltatnak arra, hogy hogyan lehet 

egy megfelelő kommunikációs stratégiát kidolgozni. Elsőként a Debreceni egység 

vizsgálatával fogjuk kezdeni.  

 

1.1. MTA Debreceni Területi Bizottság (MTA DAB) 

 

Ez a területi egység 1976-ban alakult, és főként az általa tudományosan lefedett régiót 

hivatott támogatni, ebbe bele tartozik Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-

Nagykun-Szolnok megye. Az is lényeges, hogy ez az egység nem pusztán a területi 

határain belül gondolkodik, hanem azon túl is szeretné kiterjeszteni a befolyását. Ezért „a 

DAB a társadalom minél szélesebb rétegei felé igyekszik képviselni a tudományos 

közösséget, a tudományosan is megalapozott álláspontokat és véleményeket, s azokat 

minden módon igyekszik népszerűsíteni is. A korunkban elterjedt számos áltudományos 

nézettel szemben a felvilágosítás, a kutatási eredmények közérthető megfogalmazása 

látszik leginkább célravezető útnak, a bizottság ennek lehetőségeit is igyekszik 

megragadni.” ( MTA DAB [é.n.]) Ez a stratégia az MTA PAB számára is követendő 

lehet, hiszen közérthető kommunikációval még a hétköznapi emberek is bevonhatóak a 

kommunikációba. 

Lényeges, hogy a szervezet honlapján minden fontos információ megtalálható, a közelgő 

rendezvények dátum szerint vannak sorba állítva. A meghirdetett pályázatok is 

aktualizálva vannak. Összességében véve a DAB honlapja egy egyszerű, ám jól 

szerkesztett honlap struktúra, amely,- az MTA területi egységeinek számát kivéve- 

aktuális információkat tartalmaz. Ami fontos, hogy az oldalról át lehet linkelni az MTA 

oldalára, ezzel ellenben az arculat nem egységes.  
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1.2. MTA Kolozsvári Területi Bizottság (MTA KAB) 

 

Az MTA 2007. január elsejével hozta létre területi bizottságként az MTA KAB-ot, ez az 

első olyan egység, amely Magyarország határain kívül található. A „KAB legfőbb feladata 

ugyanis nem a központosítás, hanem az integrálás, a szervezés, a kapcsolatteremtés. A 

kapcsolatteremtésnek a legfőbb eszköze pedig éppen az internetes honlap. A cél az, hogy 

megismerjék egymást, és folyamatos szakmai kapcsolatban legyenek elsősorban a 

romániai magyar kutatók, kutatóműhelyek, a felsőoktatás kutatással is foglalkozó 

oktatói.” (MTA KAB, [é.n.])  

Ez a szervezeti egység elsősorban a romániai magyar kutatókat, és a világban szétszórtan 

tevékenykedő tudományos közeget szeretné megcélozni. És amint már az előbb is leírtuk 

az MTA KAB elsősorban a honlapra fókuszál, hiszen ennek segítségével szeretné 

összefogni a tudományos egységeket. Ezért a honlapról át lehet linkelni az MTA, 

valamint a többi területi egység honlapjára is, ám az arculat ennél a szervezetnél sem 

egységes az MTA-éval.  

 

1.3. MTA Miskolci Területi Bizottság (MTA MAB) 

 

A területi egység 1979-ben jött létre, Működési területe Észak-Magyarország három 

megyéje: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye. A szervezet ezen megyék 

tudományos életét fogja össze, valamint együtt működik a többi területi egységgel. 

Legfőbb bázisai a Miskolci Egyetem karai, és az intézményhez kapcsolódó tudományos 

egységek. Az intézmény további bázisait képezik a következő szervezetek: Eszterházy 

Károly Főiskola (Eger), Egri Regionális Tudásközpont, Károly Róbert Főiskola 

(Gyöngyös), BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Salgótarjáni Intézete, 

Sárospataki Református Teológiai Akadémia, MTA Regionális Kutatások Központja 

Miskolci Osztálya, Károly Róbert Főiskola "Fleischmann Rudolf" Mezőgazdasági 

Kutatóintézete (Kompolt), "Bay Zoltán" Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet 

(Miskolc), Bükki Nemzeti Park Igazgatósága (Eger), Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Levéltár (Miskolc), Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság (Miskolc). 

További együttműködő partnerek az iskolák, múzeumok, stb.  

Az látható, már az imént is felsorolt intézményekből is, hogy az MTA MAB sok 

intézménnyel áll kapcsolatban, azért hogy a küldetését végre tudja hajtani. Talán az MTA 
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PAB-nak is hasonlóan széles kört kellene megcéloznia, ami segítene egy jobb 

kommunikációs stratégia kialakításában. (MTA MAB, [é.n.]) 

A webes elérési felületet vizsgálva megállapítható, hogy az arculatban ez is különbözik 

mind az MTA-tól, mint a többi egységtől. A honlapról nincs lehetőség átlinkelni a többi 

szervezeti egység weboldalára, ez véleményünk szerint nem előnyös. A hírek 

általánosságban aktuálisak, kivéve a történeti elemeket, amelyeknél az MTA-ról még 

mindig úgy tesznek említést, mint egy 5 területi egységből álló intézményről. Ennek több 

oka is lehet, egyrészt az, hogy esetlegesen nem ismerik el a kolozsvári szervezet 

létjogosultságát, bár ezt mi nem tartjuk relevánsnak, vagy pedig egyszerű pontatlanságról 

van szó.  

 

2. sz. melléklet:  

 

Az udvari iskola alapvetően a szabadban való tanulást hangsúlyozza, kiváló helyszínül 

szolgál minderre az MTA PAB épülete és udvara. A program keretén belül kisiskolások, 

negyedikes és nyolcadikos diákok kirándulnának az épülethez, ahol az épülettel és az 

udvarral való játékos ismerkedésen kívül érdekes és rájuk szabott előadást 

hallgathatnának meg különböző tudományterületekről az MTA PAB tagjainak 

közreműködésével. Az eseményre heti egy alkalommal kerülne sor, szeptemberben és 

májusban az időjárásra való tekintettel. Ezáltal nyolc iskolás csoport látogatná meg az 

épületet az első évben. Mivel nagyon sok általános iskolát összesíthetünk akár Pécsett, 

akár a régióban, ezért úgy gondoltuk, hogy minden évben másik általános iskolát érhetne 

az a megtiszteltetés, hogy a diákok az MTA PAB professzorai által tartott előadásokon 

vegyenek részt.  

Mivel az MTA kutatói munkaidejükön belül végeznék ezt a tevékenységet, ezért 

véleményünk szerint többletforrást kevésbé igénylő tevékenységről van szó, és mivel 

évente más-más iskolák diákjainak tartanának a professzorok előadást, ezért egy idő után 

a felkészülési idő is csökkenne.  
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3. sz. melléklet:  

 

Néhány kép az MTA PAB online felületéről 

 

Ezekkel a képekkel az MTA PAB honlapját szeretnénk szemléltet, illetve szemléltetni, 

hogy az intézmény webes elérési felülete hagy néhány kívánnivalót maga után. A 

csoportunk észrevétele viszont, hogy azért a tervünk megjelenése óta azért néhány dolog 

változott a honlapon, bár arra sajnos nem tudunk magyarázatot adni, hogy az 

észrevételink következtében történtek e meg a finomítások, avagy valamilyen más 

indíttatás következtében.  

Észrevételünk továbbá, hogy a pályázati felhívások aktualizálása a közel egy évvel 

ezelőtti (2011. január 30.) vizsgálódásaink óta sem történt meg, viszont a honlapról azóta 

már el lehet érni az anyaintézmény webes felületét, amely a címsorban elhelyezett 

embléma segítségével vitelezhető ki, illetve már elérhető Pécs város honlapja is.  

Számos hibát tudnánk még itt képes formában megjeleníteni, azonban a további 

vizsgálódást az olvasónkra bízzuk, aki a következő link segítségével könnyedén 

ellátogathat a szóban forgó intézmény honlapjára: http://www.pte.hu/pab/ . 

 

 

http://www.pte.hu/pab/
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Forrás: MTA PAB [é.n.]  http://www.pte.hu/pab/ Letöltve: 2011. november 12.  

 

 

 

 

 

http://www.pte.hu/pab/
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4. sz. melléklet:  

 

 

MTA PAB kommunikációs és marketing projekt időterve  2011 1.-2. félév 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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5. sz. melléklet: 

 

Pályázati felhívás a tudomány népszerűsítésére 

 

"Creative Challenge of Scientific Visualization" címmel, immár második alkalommal 

meghirdetésre kerülő pályázat 2011. augusztus 26-ig két kategóriában várja a tudományt 

bemutató illusztrációkat és grafikonokat. 

 

“Creative Challenge of Scientific Visualization” 

For new opportunities in science communication 

 

 

Dong-A Science launches “The Science Illustration Contest” to promote the 

understanding of science and to get more interest from the public about science. 

The contest will also be the good opportunity for visual artists to get involved in science 

communication. 

 

We look forward to your active participation.  
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■ Organized by  

■ Supported by   

■ Sponsored by 

 

 



64 
 

The 2nd Science Illustration Contest 

 

     

 

 

■ Contest The 2nd Science Illustration Contest with LS 

■ Slogan Creative Challenge of Scientific Visualization 

■ Category ∙ Science Illustration  

∙ Science Info-graphic 

■ Topic ∙ General 

- All areas of science (nature, engineering & technology, and medicine, etc.) 

∙ Special  

- The implementation of the smart grid technology in the future  
- Chemistry- our life, our future 

* Please select one topic area between general and special and make your own and 

description at application form. 

 

 

■ Submission  

period 

July 4. 2011 ~ August 26. 2011 

 

 

■ Participants - Adult : Professional or University (Graduate school) 

- Student : Secondary and Elementary school 

* Two individuals can apply as a team. 
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■ Submission 

  

Postal Only 

After downloading application form from the website, mail or visit the reception, along with the 

work (Only if oversea participants submit computer works, can be apply by e-mail) 

* Creative Team, Dong-A SCIENCE Co., Ltd.  

139, Chungjongno 3-ga, Seodaemun-gu, Seoul, 120-715, Korea 

 

 

■ Materials to 

 summit 

Application Form, Original File (Hard copy or Electronic) 

* In case of digital data, it should be delivered in CD/DVD. Electronic transmission is not 

allowed. 

* Acceptable digital file format : JPEG or A I or PSD   

 

 

■ Requirement  

of work 

- Size : A2 ~ A4 size  

- Quality : Minimum 300 dpi resolution  

  
■Announcement September 2011 (Winner will be announced in the official website.) 
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■ Awards 

The award is a certificate and a cash prize.    

 

 

Participants Award Prize 

Adult 

 

(Professional / University 

(graduate) student) 

Gold 1 USD 4,000 cash 

Silver 2 USD 1,500 cash 

Bronze 3 USD 800cash 

Merit 5 USD 400 cash 

Students 

Secondary 

Gold 1 USD 800 cash 

Silver 2 USD 400 cash 

Bronze 3 USD 250 cash 

Merit 5 USD 80 cash 

Elementary 

Gold 1 USD 400 cash 

Silver 2 USD 250 cash 

Bronze 3 USD 80 cash 

■ Remarks COPYRIGHTS 

* No entries will be returned.   

* Submissions of an entry constitutes consent to use the participant's name and/or 

photograph, including posting on the organizer’s websites, related print and publications and 

exhibitions, without compensation unless prohibited. 

 

NOTE 

* Entries must be composed of original, authentic, unpublished material and must be the sole 

property of the participant, not previously submitted in any other contest.  

* Incomplete or illegible application forms will be disqualified. 
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* Organizer shall not be held accountable or responsible for any lost or stolen awards, 

certificates or entries. 

* Prizes can change without notice, depending on changes in availability. 

 

 

 

 

 

Other details 

* The Entry of Special topics can be used for the events of the ‘International Year of 

CHEMISTRY 2011’. 

* Some of the winners can be used for the 'Today Science' of NAVER CAST. 

* The personal information obtained through the contest is not used that related activities 

without the contest. 

* Depending on assessment results cannot be winners. 

* The taxes on prizes are the responsibility of the winners. 

 

 

■ Inquiry For the further details, please contact by an e-mail to illust@dongascience.com 
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The 2nd Science Illustration Contest  

Application Form 

     

 

* Use another sheet for additional team member.  

 

Given name 

Family name 

 

 
Birth year  

Institute 
 

Phone 
  

E-mail 
 

Address  City    State/Prov.    Country     ZIP 

Entry Category □ Illustration □ Info-graphic 

Participants 

□ Adult 

□ Professional □ University(Graduate school) 

□ Individual □ Team  

□ Student 

□ Secondary school     □ Elementary school 

□ Individual □ Team 

Topic 

□ General 
 

□ Special  □ The implementation of the smart grid technology in the future 
□ Chemistry-our life, our future 

Title of work 
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Description 
 

Channel 

Participant 

□ Internet  □ Contest Website  □ Magazine  □ School  □ By acquaintance  □ Others(       

) 

 

 

By submitting this application to The 2nd Science Illustration Contest, I warrant that 

this entry is original and has been independently developed and does not violate the 

copyright.  

 

 

 

 

Your signature:                                             Date:                            

Forrás: UNESCO [2011] 

6. sz. melléklet: 

Pályázati felhívás 2011. 

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 

PÁLYÁZATOT HIRDET 
156/1997. (IX. 19.) számú Kormányrendelettel létrehozott 

BOLYAI JÁNOS KUTATÁSI ÖSZTÖNDÍJRA 

Pályázni az MTA Titkárság Informatikai Főosztálya által üzemeltetett elektronikus 

pályázati rendszer felhasználásával kell, amely itt érhető el 2011. február 15-től: 
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 Belépés a pályáztatási rendszerbe   

  

A pályázat csak akkor érvényes, ha az előírt dokumentumokat 1 példányban, 

személyesen vagy postai úton is eljuttatja az alábbi címre: 

  

MTA Doktori Tanács Titkársága 1051 Budapest, Nádor u. 7.  

Rögzítési és beadási határidő: 2011. március 16. 

  

Az ösztöndíj célja: tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű kutatási 

témában létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére 

való felkészülés elősegítése. Pályázat nyújtható be valamennyi tudományterületen, 

illetőleg tudományágban. 

Az ösztöndíjra pályázhat az a felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, aki: 

- magyar állampolgár,  

- PhD, illetve azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkezik a pályázat 

benyújtásakor, 

- a pályázat benyújtási határidejének időpontjáig a 45. életévét még nem töltötte be, 

- kutatásait magyarországi tudományos intézményben (felsőoktatási intézményben, 

akadémiai kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kívánja végezni, és ehhez 

az intézmény fogadókészségéről szóló nyilatkozattal rendelkezik. 

Pályázhat nem magyar állampolgár is, ha kutatási témája magyarországi vagy a 

magyarsággal kapcsolatos kutatási feladathoz kötődik. 

Aki korábban már egy alkalommal részesült Bolyai ösztöndíjban, abban az esetben 

nyújthat be pályázatot, ha a záró kutatási jelentése „kiemelkedő" vagy „jó" minősítésű 

volt. Aki már egynél többször kapta meg a Bolyai ösztöndíjat és az ösztöndíj 

igénybevételének együttes időtartama meghaladta a 3 évet, nem nyújthat be pályázatot. 

Aki korábban Bolyai ösztöndíjáról a szerződés lejárta előtt lemondott, ismételten nem 

pályázhat. 

Az ösztöndíjra nem pályázhat az, aki az MTA Doktora címmel, vagy a tudomány doktora 

fokozattal rendelkezik, vagy az ösztöndíj folyósításának kezdetekor bármely más, állami 

költségvetés által finanszírozott ösztöndíjban részesül (Pl.: Magyary Zoltán ösztöndíj, 

MTA Lendület program vezetője). OTKA posztdoktori ösztöndíjjal rendelkező pályázhat. 

Az ösztöndíj határozott időre - 1, 2 vagy 3 évre - szól. 2011-ben havi bruttó összege 

124.500,- Ft. 

https://dtt.mta.hu/mta_bolyai_palyazat/
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Az ösztöndíj személyi jövedelemadó alá vont, társadalombiztosítási járulék és 

egészségügyi hozzájárulás köteles jövedelem.  

2011-ben az elnyerhető ösztöndíjak tervezett száma: 180. Ebből a korábban már 

ösztöndíjban részesültek, ismétlő ösztöndíjasok tervezett száma: 36.  

A pályázatok elbírálásáról 2011. június 4-ig kapnak értesítést a pályázók.  

A pályázatot elnyert kutatók 2011. szeptember 1-től részesülnek ösztöndíjban. 

A pályázat szabályait az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Szabályzata továbbá 

Szervezeti Működési Szabályzata tartalmazza.  

 

A pályázási díj 2011-ben 10.000,- Ft.  

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma felhívja a pályázók figyelmét:  

- a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) használatára, és azt ajánlja, hogy a 

pályázati anyag részeként elkészítendő publikációs és hivatkozási listához használják az 

MTMT rendszert (http://www.mtakoztest.hu/kpa_tah.htm), 

- az MTA Etikai kódex megismerésére, melyet elolvashat az MTA honlapján 

(http://mta.hu/cikkek/akademiai-szabalyozasok-119791). 

  

Tájékoztató információ: 

A pályázati díj befizethető: 

- készpénz átutalási megbízás (csekk) segítségével (beszerezhető a Doktori Tanács 

Titkárságán), 

- átutalással a 10032000-01744208-00000000 számú számlára. Ebben az esetben kérjük a 

közlemény rovatban a „300"-as számot és a pályázó nevét és címét feltétlenül 

szíveskedjék feltüntetni.  

 

A pályázati díjról minden pályázó a banknaplóban történt azonosítás után utólag - a 

befizetést követő hónap utolsó napjáig - számlát kap, kizárólag az első helyen megjelölt 

befizető (név vagy intézmény neve) nevére kiállítva.  

Forrás: MTA [2011] 

7. sz. melléklet: 

Grand Prix Scientifique 2011 a francia tudományos akadémia (Institut de France) 

pályázati felhívása. Az Institut de France “Lefoulon-Delalande” alapítványa 2002. óta 

http://mta.hu/cikkek/szabalyzat
http://mta.hu/cikkek/szervezeti_es_mukodesi_szabalyzat
http://www.mtakoztest.hu/kpa_tah.htm
http://mta.hu/cikkek/akademiai-szabalyozasok-119791
http://palyazatok.org/tag/grand-prix-scientifique-2011/
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minden évben meghirdeti a Grand Prix Scientifique-ot az élettan, biológia vagy szív- és 

érrendszeri orvosi területen legkiemelkedőbb eredményeket fölmutató pályázók számára. 

Az 500 000 (ötszázezer) eurós díjra az említett tudományterületek széles értelemben vett 

művelői pályázhatnak, így ide tartozik a genetika, az epidemiológia, az élettan, a klinikai 

gyógyítás, a képalkotás, a farmakológia és a szív-és érrendszer fejlődésének vizsgálata is. 

 

A pályázati határidő: 2011. január 28.  

A döntést 2001. április 4-én hozza meg a tudományos bizottság, tagjait fele részben a 

tudományos akadémia delegálja, fele részben pedig a legnevesebb, a szív- és érrendszer 

területén dolgozó külföldi szaktekintélyek közül választják ki. Fontos, hogy a pályázót az 

erre rendszeresített űrlapon egy neves szaktekintélynek kell ajánlania! A pályázatot 16 

példányban, francia és angol nyelven kell elkészíteni. 

Letölthető jelentkezési lap 

Le dossier de candidature 

 

Részletes információ, hivatalos honlap: 

http://www.actualites.institut-de-

france.fr/index_actu.php?idNews=1872&arbo=31&tRecherche=maintenant 

Grand Prix scientifique 2011. 

Appel à candidature  

Créé en 2002, le Grand Prix est décerné chaque année à une personnalité scientifique 

ayant apporté une contribution scientifique importante en physiologie, biologie ou 

médecine cardio-vasculaire. Cette dénomination, prise au sens le plus large, inclut 

génétique, épidémiologie, physiologie, clinique, imagerie, thérapeutique, pharmacologie, 

et le développement du système cardio-vasculaire. 

Le montant du Grand Prix Lefoulon-Delalande est de 500 000 euros. 

Il sera attribué en 2011 dans les conditions ci-après : 

Dépôt des dossiers : les dossiers en 16 exemplaires doivent être adressés au Président du 

Conseil Scientifique de la Fondation Lefoulon-Delalande, Bureau des Fondations, Institut 

de France, 23 quai de Conti, 75270 PARIS Cedex 06 

Date limite de dépôt des dossiers : 28 janvier 2011 
 

Date de décision d’attribution : 4 avril 2011 

Constitution du dossier : 

Le dossier de candidature doit comprendre : 

http://www.institut-de-france.fr/upload/pdf/en_ligne/lefoulon/2011/appel_candidature_2011.pdf
http://www.actualites.institut-de-france.fr/index_actu.php?idNews=1872&arbo=31&tRecherche=maintenant
http://www.actualites.institut-de-france.fr/index_actu.php?idNews=1872&arbo=31&tRecherche=maintenant
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 Une proposition de candidature établie par une haute personnalité scientifique en 

utilisant le formulaire officiel (format pdf) (format doc) 

 Un curriculum vitæ du candidat (1page) 

 Un rapport de présentation scientifique du candidat insistant principalement sur 

les contributions scientifiques qui méritent le Grand Prix (maximum 2 pages) 

 La liste des 10 principales publications 

Important : 

 Le dossier de candidature doit être présenté en français et en anglais. 

 Aucune candidature proposée ne sera acceptée si :  

o le formulaire officiel de proposition de candidature établi par une 

personnalité scientifique n’est pas rempli 

o les pièces nécessaires à la constitution du dossier ne sont pas jointes 

o des pièces complémentaires non demandées sont rajoutées 

 Une candidature non retenue les années précédentes peut être à nouveau présentée 

à condition d’être actualisée. Il est souhaitable qu’elle soit proposée par une 

personnalité scientifique différente. 

Forrás: Pályázatok.org [2010] 

8. sz. melléklet: 

A marketing tervünk összeállítása során szerettük volna megmutatni azt, hogy mennyibe 

kerülhetne az MTA PAB-nak, ha a már meglevő honlapját megújítják, éppen ezért két 

olyan „webmarketinges” véleményét kértük ki, akik megfelelnek az ún. házon belüli 

megoldásnak, azaz belső PTE-s hallgatóként kedvezményesen megreformálnák a szóban 

forgó MTA PAB honlapját. Mi természetesen, az olcsóbb alternatívát választottuk, ez 

többnyire a tartalmak aktualizálását jelenti, ám hosszabb távon az MTA PAB-nak 

nagyobb változtatásokat javaslunk. 

PÁLMAI DÁNIEL  

EGYÉNI VÁLLALKOZÓ 

Amiket fel tudok ajánlani: 

 

Alap csomag: 50.000Ft 

 Nyílt forráskódú portálrendszer használatával egy alapoldal elkészítése. Előnyei: 

A felhasználó grafikus felületen, programozói tudás nélkül tudja menedzselni a 

menüpontokat, cikkeket, galériát, tartalmakat, stb. 
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 Az igényeknek megfelelően egy előre kiválasztott sablon egyénre alakítása a 

kapott logók, képek hozzászabásával. 

 Keresőoptimalizálás (keresőbarát linkek, Google webmasters és analytics, meta 

leírások, stb.) 

 Facebook integráció (like, comment, stb) 

 Szükség esetén saját tárhely biztosítása 

 Kapcsolat menüpont 

 alap hírlevél kezelő rendszer 

Programesemények, naptár megjelenítése, akár minden kategóriának külön menüponttal: 

+15.000Ft 

 

Galéria, vendégkönyv az oldalon: 

+5.000Ft 

 

Többnyelvűség: 

 A menüpontok, cikkek többnyelvűségének lehetősége: +5.000Ft 

 Az egyéb kiegészítőknél (pl. naptár, galéria többnyelvűsége egyedi ajánlat) 

Van lehetőség facebook rajongói oldal létrehozására, egyedi üdvözlő képernyőre, egyedi 

fülek létrehozására is, amelyhez a tárhelyem rendelkezik a szükséges feltételekkel (SSL 

tanúsítvány), valamint google-facebook kampányokat is vállalunk. 

 

Amint az árajánlatból is látszik, alapesetben már egy előre bejáratott rendszert 

használunk, és az igényeknek megfelelően egyénre szabjuk, illetve megvesszük a 

szükséges komponenseket és elvégezzük az integrálásukat is (programozási szinten).  

De van lehetőség egyedi fejlesztésekre is, azonban azok elkészülési határideje és költsége 

is többszöröse a korábban tett árajánlatnak. 

 

Az árak bruttó összegek, ugyanis nem számítok fel ÁFA-t. 
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KOVÁCS MÁTÉ 

PTE-KTK HALLGATÓ 

(SZINTÉN WEBMARKETINGES TERÜLETEN IS TEVÉKENYKEDŐ DIÁK) 

 

A 15.000 Ft ráfordítás a következőket tartalmazná: 

- tárhely, és domiannév megváltása és havi vagy éves díjának fizetése (jelenleg a PAB-

nak a PTE-n belül van csak aloldala) 

A szerkesztésre megkérendő, a szervezet vonzáskörébe tartozó embernek a 

következőkhöz kell értenie: 

- Alap honlap elkészítése. Legalább statikus, html kódolású honlap megszerkesztése. Ha 

esetleg adminfelületes, dinamikus honlap is összehozható, esetleg a html kódoláson kívül 

több módszert is tud alkalmazni, az csak jó. 

- Keresőoptimalizálás 

- Facebook integrálás (főként a fiatalok felé irányuló kampányok miatt fontos) 

- Programok naptárszerű megjelenítése 

- Hírlevél, Galéria (manapság erre vannak kész programok) 

 

A felsorolt tudáselemekkel minden kezdő honlapszerkesztő rendelkezik, és ilyen biztos 

található az MTA vonzáskörében. 

A PAB számára szükséges honlap kialakítására nettó 3 napnál többre nincs szükség, 

amelyet szépen el lehet osztani, hogy ne legyen megterhelő a megkért személynek. 

Frissítés maximum havi nettó 3-4 óra. 

 

9. sz. melléklet:  

Sajtóeszközök az MTA PAB számára 

 

Baranya Megye Online: 

 A nyomtatott sajtóhoz hasonlóan az a régióhoz kapcsolódó hírportálokon is meg kell 

jelenni. Ezek közül első sorban a bama.hu-val kell felvenni a kapcsolatot, hiszen a 

régióban rengeteg fiatal tájékozódik e honlap alapján a különböző programokról. A 

különböző rendezvények rövid bemutatása után, egy „ott leszek” gomb beépítésével, 

vagy a kattintások számának mérésével lehetne jelezni a részvételt, ami nagyban 

megkönnyítené a szervezők dolgát. Ezen oldalon a PAB összes rendezvényét fel lehetne 
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tüntetni, kivéve azokat, amelyeken pályázás útján lehet csak részt venni. A PAB fület a 

Szórakozás/Mai programok részhez beszúrt „Tudományos programok” rovatban 

helyeznénk el. 

Közösségi portálok:  

A fiatalokat legkönnyebben a különböző közösségi portálokon érhetjük ez. Ez jellemző 

trend a mai fiatalok körében, szinte mindenki megjelenik ezen oldalak valamelyikén, mint 

pl. Facebook, iWiW, Twitter, stb. 2009-es adatok alapján a magyar közösségi oldalakon a 

14-17 éves korosztály 11,7%-ban, a 18-24 éves korosztály 33,1%-ban, a 25-34 éves 

korosztály pedig 32,7%-ban jelenik meg. Véleményünk szerint nem tüntetné fel rossz 

színben az MTA-t, nem válna hiteltelenné, ha megjelenne ezeken az oldalakon, ezen 

kívül a megismerés mellett a programok hirdetésére is lehetne használni a portálokat. 

(EuroAstra Internet Magazin [2010]. 

Nyomtatott média: 

Jelenleg a Dunántúli Napló nincs szakmai kapcsolatban az MTA PAB-bal. Egy 

kapcsolattartó személy felkeresése után, szerződésben lehetne meghatározni a két fél 

feladatvállalásait, pl. havi egyszeri, előre egyeztetett programlistát jelentetnének meg a 

Dunántúli Napló hasábjain. 

 

 

 

 


