
AJÁNLATI FELHÍVÁS  
az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének kommunikációs és PR tevékenységének 

támogatására 
 
 

Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ, a továbbiakban: kiíró) nyílt pályázatot hirdet a 
szervezet kommunikációs és PR tevékenységének támogatására 2019. évtől 

 
Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége a hazai önkéntes pénztárak érdekképviseletét látja el.  

Az ÖPOSZ mélyen elkötelezett az öngondoskodás mellett. Fő feladata így a pénztárpiac fejlődésének 

előmozdítása, tagjai érdekeinek képviselete a vonatkozó jogi és egyéb szabályozás kialakítása során és 

hogy hosszú távon egyesítve az összes hazai egészség- és önkéntes nyugdíjpénztárat a lehető 

leghatékonyabb képviseletet nyújtsa az egész ágazat számára. A Pénztárszövetség tagjai kezelik a 

hazai önkéntes nyugdíjpénztári tagok több mint 93 százalékának számláját, és tagjai között tudhatják 

az egészségpénztári tagok vagyonának hozzávetőleg 81 százalékát. Hazai szerepvállalása mellett a 

Pénztárszövetség nemzetközi szinten is aktív tevékenységet folytat. Így tagja az Európai Nyugdíjcélú 

Megtakarításokat-kezelő Szervezetek Szövetségének (Pensions Europe), amely az Európai Unió egyik 

legjelentősebb tárgyalópartnere a privát szektor által kezelt nyugdíjcélú megtakarítások fejlesztése és 

szabályozása terén. További információk: http://www.penztar-szovetseg.hu 

 

A PÁLYÁZAT CÉLJA  

A jelen pályázat a kiíró külső kommunikációjának (kommunikáció, marketing, PR) támogatását, illetve 

a szervezet sajtó- és egyéb nyilvános megjelenéseinek szervezettségét és erősítését szolgálja. A 

pályázat célja, hogy többek között folyamatos kommunikációs támogatáson túl, integrált 

kommunikációs kampányok segítségével lehetőséget biztosítson az ÖPOSZ és üzeneti, széles 

nyilvánosságban való megjelenésére tagjai és a közvélemény irányába, hogy a szervezet külső 

kommunikációja és kommunikációs stratégiája fejlődhessen. Különös tekintettel, de nem kizárólag a 

kommunikációs stratégia létrehozására, fejlesztésére és végrehajtására, PR és marketing-

tevékenységekre, kommunikációs kampányokra, a sajtókapcsolatok erősítésére, a sajtómegjelenések 

koordinálására, public relations tanácsadási tevékenységre.  

Fontos cél ezen felül az önkéntes nyugdíjpénztárak, illetve az egészség- és önsegélyező pénztárak 

szolgáltatásainak megismertetése a munkáltatókkal és a munkavállalókkal, az ÖPOSZ szabályozási 

javaslatainak közvélemény felé való bemutatása, általános termékismeret növelése és a 

(pénztárakkal való) öngondoskodás erősítése. 

 

ALAPVETÉSEK 

 A pályázat kapcsán az állandó jelleggel ellátandó és eseti megrendelés esetén vállalt 

tevékenységekre a pályázó tesz árajánlattal alátámasztott, részletezett javaslatot.  

 A konkrét megrendelést, azaz keretszerződés kötését a pályázat eredményhirdetése után 

legfeljebb öt évre a kiíró Elnökségének támogató határozata esetén és alapján az ÖPOSZ 

elnöke adja ki, és az ÖPOSZ elnöke, valamint főtitkára látja el a project(ek) felügyeletét 

folyamatosan, illetve a megvalósulásig. 

 A megrendelés, keretszerződés alapján az egyes egyedi kampányokhoz kapcsolódóan készülő 

egyedi ajánlat és kampányterv alapján történik. 

http://www.penztar-szovetseg.hu/


 

A KIÍRÓ VÁLLALJA 

 Közreműködik a kampányok tervezésénél, összehangolásánál; 

 Referenciaként megjelölést vállalja (a megbízás(ok) konkrétumai nélkül)  

 A kommunikációt alátámasztó releváns adatokat, információkat – titoktartási kötelezettség 

mellett – szerződéskötés esetén minden kommunikációs tevékenységhez kapcsolódóan 

átadja a pályázat nyertesének; 

 

A versenysemlegesség biztosítás érdekében a pályázatban nem vehet részt aktív pénztári 

megbízással rendelkező ajánlattevő. 

 

BENYÚJTANDÓ ANYAGOK  

 Megvalósítási ajánlat; 

o Többek között az alábbi kommunikációs formák alkalmazásával (PR cikkek, 
sajtóközlemények, szerkesztőségi tartalmak, vezetői felkészítő anyagok, stb.) 

 Grafikusi háttér leírása, mintamunkák csatolása, referenciák megnevezése 

o feladatok: a kampányokat támogató infografikák, anyagok tervezése 

 

 Éves kampány ütemterv felvázolása (a korábbi rendszeres kommunikációs időszakok alapján 

o legalább  

 1. év eleji cafetéria-választáshoz kötődő  

 2. őszi Pénztár-konferenciához kötődő  

 3. év végi adóoptimalizáláshoz kötődő 

kampányokkal tervezve 

 

 a Pénztár-konferenciához kapcsolódó nyomdai anyagok tervezése, gyártása támogatására 

biztosított háttér leírása (nyomdai partnerek, előnyök, kedvezmények, referenciák 

megjelölése) 

 

 Állandó szolgáltatások / Kampányidőszakokon kívüli szolgáltatási körben (keretszerződés 

alaptartalmaként) legalább: 

o negyedévenkénti szektoreredmények bemutatása, sajtóközlemények útján, évente 

legalább két alkalommal sajtóbeszélgetéssel egybekötve 

o napi szakmai sajtószemle-szolgáltatás biztosítása legkésőbb reggel 7 óráig beérkező 

legyűjtésekkel 

o telefonos és email rendelkezésre állás hétköznapokon 

o a kiíróhoz köthető sajtómegjelenések összesített elemzése 

o kampányidőszakon kívüli sajtómegkeresések menedzselése  

 

 A pénztári piachoz és az ÖPOSZ munkájához kapcsolódó SWOT analízis, amely tartalmazza: 

o a szervezet kommunikációjában, általánosságban szóba jöhető stratégiákat, illetve 
azok lehetséges alternatíváit, az előnyök és hátrányok bemutatatásával, 



 

 Szükség szerinti krízis-kommunikáció ellátásra tett ajánlat (szükség szerint és egyedi 

megrendelés alapján) 

 

 Cégbemutatás 

 Referenciák 

 

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA 

A pályázatot az ÖPOSZ elnöksége bírálja el. 

Az elbírálás szempontjai 

Pénzügyi kondíciók és konstrukció (vállalási 
összeg, tartalom) 

25 pont 

A kommunikációs terv(ek) megalapozottsága 
Háttér-szolgáltatások (grafikus, nyomda, stb) 

25 pont 
15 pont 

Hitelesség, szakmai előélet 15 pont 
Piac-ismeret  20 pont 
  

HATÁRIDŐK 

Pályázat kiírása: 2018. augusztus 31. 

Kérdések írásban való benyújtása: 2018. szeptember 5.-ig. 

Kérdésekre egységes szerkezetben válaszok megadása a kiírók részéről: 2018. szeptember 7. 

Pályázatok beadásának határideje: 2018. szeptember 10. 16.00 

A pályázatokat elektronikus levél formájában kell eljuttatni a fenti határidőig az ÖPOSZ részére a 

horvath.zsofi@penztar-szovetseg.hu címre.  

A pályázatok elbírálásáról az elbírálást követő 15 napon belül a Kiíró elektronikus levélben 

tájékoztatja a Pályázó(ka)t.  

A pályázat teljes egészében online zajlik, offline jelentkezést nem fogadunk.   

 

KIÍRÓI JOGNYILATKOZAT  

A kiíró a beérkezett pályázatokat bizalmas információként kezeli és kezeskedik azért, hogy a 

beérkezett anyagok csak a beadási határidő után kerülnek a bírálók által megismerésre.  A kiíró 

garanciát vállal rá, hogy 2018. augusztus 10. előtt hozzá esetlegesen beérkező pályázati anyagokat a 

bírálók vagy más harmadik fél felé sem részben, sem egészben semmilyen formában nem hozza 

nyilvánosságra. 

A pályázati anyagok elbírálása és eredmény hirdetése még a győztes pályázat esetében sem jelent 

szerződéskötési kényszert a felek között. 

  

Budapest, 2018. augusztus 31.           ÖPOSZ 

mailto:horvath.zsofi@penztar-szovetseg.hu

