NAVNYOSZ pályázatfigyelő, író, kidolgozó és menedzselő munkabizottság kiadványa
Frissítve: 2018. 11.23.
HÍRLEVÉL
a nyugdíjas társak
életét érintő információkkal,
pályázati lehetőségekkel
( Adj egy lehetőséget magadnak, hogy változtass, vagy változzon az életed.)

Tisztelt nyugdíjas társaink. Ennek a tájékoztató hírlevélnek az a célja, hogy felhívjuk figyelmeteket
olyan eseményekre, pályázati lehetőségekre, amelyekről esetleg nem, vagy csak elvétve értesültök.
Ez által képet kaphattok a kormányzat, továbbá egyes civil szervezetek, esetleg gazdasági
társaságok által kiírt pályázati lehetőségekről.
Ebben a blokkban csak kizárólag azokat a lehetőségeket tüntetjük fel, amelyek magánszemélyekre
vonatkoznak.
Ezek a pályázatok nem csupán pénzbeli támogatást jelentenek, hanem lehetőséget adnak arra is,
hogy magánszemélyként megmutathassátok belső értékeiteket, lehetőségeiteket.
A pályázatok díja lehet pénzbeli juttatás, vagy bármilyen más, az alkotómunkátokat elismerő tárgyi
jutalom.
Nagyon szeretnénk elérni, hogy minél többen éljetek ezekkel a lehetőségekkel, és amennyiben bárki
eredményesen pályázott, néhány sorban tájékoztassa a szerkesztőket szöveges vagy egy két kép
formájában, hogy mindenki tájékozódhasson a sikeréről, illetve hogy alkotása eredményessége
ebben a hírlevélben is megjelenhessen.
A pályázatokra jelentkezést, a szükséges dokumentációk beszerzését, a pályázat esetleges megírását
mindenkinek egyedileg kell megoldania. Ez a hírlevél kizárólag csak a lehetőségekről tájékoztat.
A pályázati anyag elérhetősége:
Az egérkurzort a linkre kell vinni, majd kattintás.
Ha esetleg így nem működik, akkor a linket kimásolva be kell illeszteni a böngésző keresőablakába.
Mindenkinek eredményes pályázatot kívánnak a szerkesztők
Mogyorós Jánosné Éva Göcsej adóügyi klub
mogyoros.eva54@freemail.hu
Varga István Debreceni pénzügyőr klub
stefan61@t-online.hu

Pályázati kiírások:
Szociális jellegű pályázatok
pályázat címe,
száma

pályázat rövid ismertetése

benyújtási
határidő

pályázati anyag elérhetősége

Kreativitás, kultúra művészet, fotó, irodalom, és hasonló
pályázat címe,
száma
CEWE
Fotókönyv
pályázat
2018/2019

Gyönyörű
világunk
CEWE Photo
Award 2019
fotópályázat
Fedezd fel a
kamerádat.
Fotó és video
pályázat
Eszterházi
fotópályázat

Légy Jelen
Irodalmi
pályázat
Varázslatos
Magyarország
fotópályázat

pályázat rövid ismertetése

benyújtási
határidő

pályázati anyag elérhetősége

A pályaműveket négy kategóriában
https://www.cewelehet benyújtani:
community.com/hu/palyazat/
UTAZÁS, CSALÁD, ESKÜVŐ,
EGYÉB (pl. természet, hobbi, sport, 2019.04.15
művészet, gasztronómia, házi
kedvencek)
A megadott témakörökben kell
http://palyazat.fotokonyv.hu/ceweph
digitális fényképeket feltölteni.
otoaward
Jelentős díjazás!!!
2019.05.31
A pályázat célja olyan személyek
felfedezése, akik vonzalmat éreznek
a digitális képmegjelenítéshez.

A fertődi eszterházi kastély és a
Nagycenki kastélyhoz kapcsolódó
fotók beküldése

2018.12.31

2018.11.29

Jeligés novellapályázat, amelynek
nincs tartalmi megkötése.
2019.04.30

http://ajkaiszo.hu/fedezd-fel-akameradat-monstre-foto-es-videopalyazat/

http://www.eszterhaza.hu/_dokumen
tumok/14.%20Fot%C3%B3p%C3%
A1ly%C3%A1zat%20szab%C3%A1
lyzat%20tiszta_uj.pdf

http://www.irodalmijelen.hu/paly
azat/novella-2018

Nevezési díj: 2.000.-Ft

A pályázat célja, hogy bemutassa
Magyarország nemzeti parkjait.

http://varazslatosmagyarorszag.hu
havi
rendszeres /index.php?oldal=fotopalyazat&a
séggel
=reszletek&palyid=372
2018.12.20

Ország album
Fotókiállítás
maraton

bármilyen témájú fotóval lehet
nevezni

Az év mintája
pályázat
A lustakötés

Lustakötéssel készült
kötésmintákkal lehet pályázni.

Széchenyi
örökség
fotópályázat
Tölts fel egy
katonafotót

Az épített örökségeink, és a
természeti szépségeinket megörökítő
fotókkal lehet pályázni.

Szemben
fotópályázat

A hónap fotója
2018

Magyar Honvédség
megalakulásának 170.
évfordulója alkalmából, az egész
éven át tartó rendezvénysorozat
részeként, „Tölts fel egy
katonafotót” címmel kreatív,
online fotópályázatot hirdet,
amelyre saját személyes fotókkal,
illetve a családi fotóarchívumok
felhasználásával lehet
jelentkezni.
Olyan képeket lehet beküldeni,
amelyek a tükörképek és a
tükröződések különböző formáit
mutatják be és korábbi Prizma
Körös pályázaton még nem
szerepeltek.
Az adott hónap témájába illő fotó
beküldése

folyamatos
an 2018
évben

https://www.orszagalbum.hu/verseny
-tartalom.php?vid=22

www.fonalparadicsom.hu/az-ev2018.12.30 mintaja-palyazat-2018-417

http://www.eszterhaza.hu/hirek
2018.11.29
https://170.honvedseg.hu/tolts_fel
_egy_katonafotot

2018
évben
folyamatos

http://www.prizmakarika.hu/szem
ben-0
2018.12.16

http://www.turistamagazin.hu/fot
2018.
opalyazat-2-2.html
folyamatos

Lakás, lakhatás, háztartás
pályázat címe,
száma

pályázat rövid ismertetése

GINOP8.4.1/A-17
Lakóépületek
energiahatéko
nyságának és
megújuló
energia
felhasználásán
ak növelését
célzó hitel
VEKOP-5.2.117

Kamatmentes kölcsön, a
lakóépületek energiahatékonyságának növelését célzó
beruházásokra, valamint a
megújuló energia felhasználását
megvalósító beruházások
finanszírozására.
a közép magyarországi régión
kivűli térségek számára
Kamatmentes kölcsön, a
lakóépületek energiahatékony-

benyújtási
határidő
2022.12.31

2022.12.31

pályázati anyag elérhetősége
https://www.palyazat.gov.hu/ginop841-a-17-lakpletekenergiahatkonysgnak-s-megjulenergia-felhasznlsnak-nvelst-clzhitel

https://www.palyazat.gov.hu/vekop521-17-lakpletekenergiahatkonysgnak-s-megjul-

Lakóépületek
energiahatéko
nyságának és
megújuló
energia
felhasználásán
ak növelését
célzó hitel

ságának növelését célzó
beruházásokra, valamint a
megújuló energia felhasználását
megvalósító beruházások
finanszírozására.
a közép magyarországi
régióban

energia-felhasznlsnak-nvelst-clzhitel

▪

Szabadidő, üdülés
pályázat címe,
száma

pályázat rövid ismertetése

benyújtási
határidő

pályázati anyag elérhetősége

Regionális pályázatok
pályázat címe,
száma
Pályázat
turisztikai
attrakciók,
fejlesztések
támogatására

pályázat rövid ismertetése
Meghatározott Pest megyei
településen élők pályázhatnak
turisztikai célú fejlesztésekre,
eszközbeszerzésre építésekre,
felújításokra, stb

Pályázat helyi
értékekre épülő
turisztikai
szolgáltatások
fejlesztésére

Meghatározott Pest megyei
településen élők számára pályázati
lehetőség új falusi szálláshely
létesítésére, fejlesztésére.

Pályázat
turisztikai
szolgáltatások és
együttműködések fejlesztésének
támogatására

Meghatározott Győr-MosonSopron megyei településen élők
számára pályázati lehetőség
különböző turisztikai célu falusi
turizmushoz, öko, vizi, lovas, stb
turisztikai fejlesztésekhez.
Szálláshelyek építése, felújítása,
eszközbeszerzés stb-hez
Meghatározott Hajdú-Bihar
megyei településen élők
pályázhatnak eszköz és
gépbeszerzésre, infrastrukturális
fejlesztésekre.

Tájérték alapú
turisztikai
fejlesztés

A szabadidőgazdaság
egyedi,
vendégéjszakáh
oz nem kötődő
szolgáltatásaina

Meghatározott Fejér megyei
településeken élők részére
turisztikai célú beruházások
megvalósítása, fejlesztése.
Pl: pincefelújítás,borterasz,

borkóstoló,pezsgőház,lovarda,

benyújtási
határidő

pályázati anyag elérhetősége

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2017/11/VP_LEAD
2020.04.30 ER_Palyazat_VP6-19_2_1_-41-217.pdf

2018.12.27

2018.12.31

2019.04.10

2019.12.31

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2017/11/VP_LE
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_38-8_1_1-17.pdf
https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2017/11/VP_LE
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_81-6-17.pdf

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2018/05/VP_LE
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_11-5-17.pdf
https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2017/12/VP_LE
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_96-2-17.pdf

k és
vonzerőinek
fejlesztése

pihenőpont,sétány,fitnesz-park,
természeti bemutatóhelyek
kialakítása, integrálása

Pályázat
élelmiszer
alapanyagú
helyi termékek,
hagyományos
kézműves- és
népművészeti
termékek
előállításának,
piacra jutásának
támogatása

Meghatározott Borsod-AbaújZemplén megyei településeken
élők részére nyújt lehetőséget
gépek, eszközök beszerzésére
építésekre, élelmiszeripari
technológia kialakítására
fejlesztésére.

Pályázat helyi
termékek
előállításának
támogatása

Meghatározott Borsod-AbaújZemplén megyei településeken
élők részére nyújt lehetőséget a
Borsod-Torna-Gömör helyi
termék védjegyes tevékenység
végzéséhez szükséges
technológia (eszközök)
beszerzése, fejlesztése
érdekében

2018.12.31

Pályázat
turisztikai
szolgáltatások
fejlesztésének
támogatására

Meghatározott Somogy megyei
településeken élők részére nyújt
lehetőséget különböző
turisztikai célú fejlesztésekhez

Új falusi- és
egyéb
szálláshelyek
kialakítása,
meglévő falusiés egyéb
szálláshelyek
szolgáltatás
bővítése,

Meghatározott Borsod-AbaújZemplén megyei településeken
élők részére nyújt lehetőséget
falusi és egyéb szálláshelyek
létrehozására, fejlesztésére

pályázat a
turisztikai
potenciál
kihasználását
segítő projektek
megvalósítása
érdekében.

Meghatározott Békés megyei
településen élők pályázhatnak
turisztikai szolgáltatás
nyújtásához,illetve ehhez
kapcsolódó épületek,
építmények,
létesítmények építése, felújítása,
bővítése, korszerűsítése,
közműfejlesztés
A Bakonyban található
meghatározott településeken

Bakonyi aktív
turisztikai

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2017/12/VP_LE
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_20-4-17.pdf

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2017/12/VP_LE
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_12-1-17.pdf
2019.12.31

2019.12.31

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2017/11/VP_LE
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_31-2_2_2-17.pdf
https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2017/11/VP_LE
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_20-5-17.pdf

2018.12.31

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2017/12/VP_LE
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_54-1-17.pdf
2018.12.14

2018.12.31

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2017/12/VP_LE

szolgáltatások
fejlesztése

élők pályázhatnak turisztikai
szolgáltatás nyújtásához
kapcsolódó eszközök
beszerzésére

ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_1-814-17.pdf

Falusi turizmus
Meghatározott Heves megyei
https://palyazatmenedzser.hu/wpa hagyományok településeken élők pályázhatnak
content/uploads/2018/01/VP_LE
és értékek
szállás vendéglátás turizmushoz
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_2019.12.31
jegyében az
kapcsolódó, épületek, gépek,
98-2-17.pdf
alternatív
eszközök, infrastruktúrák
turizmus
megvalósításához
fejlesztésével
Meghatározott Zala megyei
Mikrovállalkozá
https://palyazatmenedzser.hu/wptelepüléseken
élők részére nyújt
sok támogatása
content/uploads/2018/01/VP_LE
lehetőséget gépek, eszközök
2018.11.30 ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_és fejlesztése
beszerzésére építésekre,
59-5-17.pdf
Pályázat helyi
termékek
támogatására

Meghatározott Zala megyei
településeken élők részére nyújt
lehetőséget helyi termékek
előállításához, feldolgozásához
szükséges gépek, eszközök
beszerzésére

https://palyazatmenedzser.hu/201
8/01/24/palyazat-sajat-piacanversenykepes-helyi-termekektovabba-balatoni-orszagos2018.11.30
ismertsegu-termekek-estermelesi-hatteruk-fejlesztesenektamogatasara/

Kisléptékű
turisztikai
fejlesztések - 1.
célterület

Meghatározott, Békés megyei
településeken élők pályázhatnak
turisztikai szolgáltatás
nyújtásához kapcsolódó
eszközök beszerzésére

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2018/01/VP_LE
2019. 03.31 ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_49-6-17.pdf

Pályázat
turisztikai
szolgáltatások
erősítésére a
térségben

Meghatározott Bács-Kiskun
megyei településen élők
pályázhatnak lovas, vadász, és
horgász turisztikai
tevékenységhez kapcsolódó
eszközök, létesítmények
fejlesztésére
Meghatározott, Békés megyei
településeken élők pályázhatnak
mezőgazdasági termeléshez
kapcsolódó eszközök
beszerzésére

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2018/01/VP_LE
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_2019.06.30
50-6-17.pdf

Meghatározott Zala megyei
településeken élők részére nyújt
lehetőséget különböző
turisztikai célú fejlesztésekhez

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2018/01/VP_LE
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_2018.11.30
59-3-17.pdf

Meghatározott SzabolcsSzatmár-Bereg megyei
településeken élők részére nyújt
lehetőséget különböző
turisztikai célú fejlesztésekhez

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2018/02/VP_LE
2018.12.31 ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_80-2-17.pdf

Meghatározott Bács-Kiskun

2018.12.31 https://palyazatmenedzser.hu/wp-

Pályázat háztáji
kertészetek,
állattartók
támogatására
Pályázat
turisztikai
szolgáltatások,
attrakciók,
szálláshelyek
fejlesztésére
Pályázat térségi
turizmus
fejlesztés
támogatására
Pályázat helyi

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2018/01/VP_LE
2019.03.31 ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_49-1-17.pdf

termékek
támogatására

megyei településeken élők részére
nyújt lehetőséget helyi termékek
előállításához, feldolgozásához
szükséges gépek, eszközök
beszerzésére

Pályázat háztáji
haszonállat
tartási
körülményeinek
javítására
Pályázat helyi
termékek
előállításának
támogatására

Meghatározott Baranya megyei
településen élők pályázhatnak
építmények megvalósítására,
építésére, és különböző
eszközök beszerzésére
Meghatározott Baranya megyei
településen élők pályázhatnak
helyi termékek előállításához
kapcsolódó építmények
megvalósítására, építésére,
különböző eszközök
beszerzésére, infrastruktúra
kiépítésére
Meghatározott SzabolcsSzatmár-Bereg megyei
településeken élők részére nyújt
lehetőséget különböző
turisztikai célú fejlesztésekhez

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2018/02/VP_LE
2018.12.31 ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_102-2-17.pdf

Meghatározott Bács-Kiskun
megyei településeken élők
részére nyújt lehetőséget
különböző turisztikai célú
fejlesztésekhez

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2018/02/VP_LE
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_2018.12.31
32-6-17.pdf

Pályázat helyi
adottságokra
épülő turizmus
fejlesztésének
támogatására
Pályázat
turisztikai
fejlesztés
támogatására
Pályázat
őstermelőknek
turisztikai és
mezőgazdasági
célú
támogatásra

content/uploads/2018/02/VP_LE
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_32-7-17.pdf

2018.12.31

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2018/02/VP_LE
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_19-4_-17.pdf

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2018/02/VP_LE
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_2019.12.31
87-1-17.pdf

Meghatározott Zala megyei
településeken élők pályázhatnak
turisztikai célú építmények,
pincék, építése, felújítása
2019.01.15
szőlő-és gyümölcsültetvények
telepítése, zártkerti ingatlanok
védelméhez kapcsolódó
beszerzések megvalósítására

https://palyazatmenedzser.hu/wpcontent/uploads/2018/02/VP_LE
ADER_Palyazat_VP6-19_2_1_100-8_1_3-17.pdf

Egyéb
pályázat címe,
száma
Elektromos
gépjármű
beszerzésének

pályázat rövid ismertetése

benyújtási
határidő
2020.05.01

A támogatás nyújtásának célja
elsődlegesen az elektromobilitás hazai
elterjedésének előmozdítása,

pályázati anyag elérhetősége
https://emobi.hu/sites/default/files/file/2018/
10/25/palyazati_kiiras_gzr_d_o_201

támogatása
Otthon melege
program

a közúti forgalom tisztábbá
tétele.
Hűtőgépek és mosógépek
cseréjéhez igényelhető
támogatás

8_0.pdf
2018.
folyamatos

https://hgcs2017.nfsi.hu/

Archívum
A már lezárt pályázatokról, amelyek várhatóan a jövőben újra kiírásra kerülnek, így a következő
kiírásig felkészülési lehetőséget ad a pályázónak
pályázat címe,
száma
Otthon Melege
Program
Fűtési rendszer
korszerűsítésének
támogatása
alprogram
Pályázat kódszáma:
ZFR-KAZ/2017

500 hátrányos
helyzetű településre
terjesztik ki az
idősügyi
infokommunikációs
programot, amely
2018 augusztus
végéig 1,2 milliárd
forint állami
támogatásból valósult
meg. Nemzeti
Fejlesztési
Minisztérium (NFM)
ZFR-KONV-17336618
Személygépkocsi
beszerzés
támogatása
kerekesszékkel
közlekedő
személyek részére
(AUTÓPLUSZ2018)

pályázat rövid
pályázati anyag elérhetősége
ismertetése
a lakosság részére futeskorszerusites2017.nfsi.hu
energiahatékonyság
növelését, a
meglévő
lakóingatlanokban
lévő lakások széndioxid-kibocsátás
csökkentését
eredményező,
fűtéskorszerűsítésre
irányuló,
költséghatékony
beruházások
támogatására
vonatkozó
pályázat.
http://24.hu/fn/gazdasag/2017/10/20/ingyenszamitogepetIngyenes
es-internethozzaferest-adnak-a-65-ev-felettieknek/
számítógép és
internet hozzáférés
65 év felettiek
részére .

Gázkonvektor
cseréje
A pályázati program
célja az aktív
kerekesszéket,
elektromos
kerekesszéket, és
elektromos mopedet
használó súlyosan
mozgáskorlátozott
személyek önálló

konvektor2017@nfsi.hu

http://fszk.hu/palyazat/autoplusz2018

Üdülési lehetőség
fogyatékkal élő
személyek részére.

Üdülési nyugdíjasok
részére

Üdülési pályázat
nagycsaládos
részére

életvitelének
támogatása,
közlekedési
lehetőségeik javítása
egy állapotuknak
megfelelő gépjármű
beszerzésének
támogatásával.
Az Erzsébet program http://www.erzsebetprogram.hu/fogyatekossaggalkeretében
elo-palyazok-szamara-2018-ban-felhasznalhatofogyatékkal élő 18
udulesre
éven felüli
személyek üdülésre
pályázhatnak,
amennyiben
ellátásuk a nettó
150.000.-Ft-ot nem
haladja
meg
Az Erzsébet programon
http://www.erzsebetprogram.hu/nyugdijas-palyazokbelül a nyugdíjasok üdülésre
szamara-2018-ban-felhasznalhato-udulesre
pályázhatnak,
amennyinyiben 60.
életévüket
betöltötték, a nyugdíjuk
147.000
Ft-nál nem több, és nincs
más
jövedelmük.

Üdülésre
http://www.erzsebetprogram.hu/nagycsaladospályázhatnak
palyazok-szamara-2018-evben-felhasznalhatoazon belföldi
udulesre
illetőségű, 18.
életévét betöltött,
magánszemély,
akiknek a
családjában az
egy főre jutó
rendszeres havi
jövedelem nem
haladja meg a
2018. január 1-jén
érvényes
minimálbér
összegét, továbbá
három vagy annál
több gyermeket
nevel(nek) saját
háztartásukban,
akik után – a
pályázat
benyújtása napján
– családi pótlékra
jogosul(tak).

Olvastuk, de nem kontrolláltuk
Ezek a cikkek, és információk nem pályázati jellegűek, de olvasásuk, ismeretük előnyös lehet.
Egyszeri szociális segély
Egyszeri segély engedélyezhető a nyugellátásban részesülő személy részére, ha olyan élethelyzetbe
kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelme nem haladja meg a 75 ezer forintot,
ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él, illetve a 85 ezer forintot, ha egyedül él.
Egyszeri segély évente csak egy alkalommal állapítható meg.
A kérelmek az országos Nyugdíjbiztosítási főigazgatósághoz benyújtandó formanyomtatványon
kérhető. A K17-es nyomtatvány elérhetősége:
https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp

Szinte nem tud erről senki, de igaz! Állami támogatás jár fogpótlásra!
A kivehető és rögzített fogpótlás, valamint a fogszabályozó készülék, illetve tartozékai árához akkor
is jár támogatás, ha ezeket nem a gyógyászati segédeszköz forgalmazónál vásárolják meg, hanem
ezek kiszolgáltatása fogorvosi (fogszakorvosi) rendelésen történik.
Forrás: http://www.magyarorszagom.hu/fogpotlas-tamogatas.html#ixzz50fjnuQDS

Sikeres pályázatok
Ide azok a sikeres pályázatok kerülnek, amelyeket a nyugdíjas klubtársaink pályázatok keretében
nyertek.
Itt fel lehet tölteni egy rövid néhány mondatos tájékoztatót, hogy mely témakörben ki pályázott
eredményesen.
Esetlegesen a pályaművet is, ha olyan jellegű pályázat történt, ami így megjeleníthető szöveges
vagy kép dokumentum formában ( pl vers, festmény, az elismerő oklevél, vagy díj stb)

