Pályázati felhívás
az oktatásért felelős miniszter által adományozott
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra
2022/2023. tanévben
A Gazdaságtudományi Karra vonatkozó különös feltételek
A kiemelkedő tanulmányi eredményű, szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók
részére – a hallgatók teljesítményének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük
fenntartásának támogatására – az oktatásért felelős miniszter a 2022/2023. tanévre nemzeti
felsőoktatási ösztöndíjat adományoz, amely pályázat útján nyerhető el.
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására vonatkozó szabályokat a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), valamint a
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló
módosított 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet tartalmazza.
A Gazdaságtudományi Karon (GTK) nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra azon állami ösztöndíjas,
illetve önköltséges teljes idejű (nappali) képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik
jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55
kreditet megszereztek, továbbá képzésük anyakara a GTK.
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege az Nftv.
114/D. § (1) bekezdés c) pontja alapján 40.000 Ft havonta.
A 2022/2023. tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak a 2022/2023. tanévben
folyósítható a Kormányrendelet 10. § (3) bekezdése szerint; amennyiben a hallgató hallgatói
jogviszonya megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj nem folyósítható
számára.
Az alábbiakban a Gazdaságtudományi Kar (GTK) mint anyakarnak az ELTE Szervezeti és
Működési Rendje II. kötet Hallgatói Követelményrendszerében (HKR) foglaltak szerinti
pályázati feltételein túlmutató, a GTK mint anyakar különös feltételeit tartalmazza – az ELTE
pályázati felhívásában, valamint a HKR-ben foglalt általános feltételek megismétlése nélkül.
A GTK által az ösztöndíjra felterjeszthető hallgatók maximális száma: 23 fő (15 fő
alapképzésben részt vevő, 8 fő mesterképzésben részt vevő hallgató).
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. június 30. 16:00
Pályázatot az erre a célra előírt űrlapon, valamennyi szükséges melléklettet csatolva a
Neptunon keresztül kell benyújtani, az Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt „Nemzeti
felsőoktatási ösztöndíj – 2022/23” néven elérhető kérvényen.
Hiánypótlási lehetőséget a GTK nem biztosít.
A pályázó számára benyújtott pályázatának eredményéről, pontszámáról hozott határozatot a
GTK Tanulmányi Hivatala a Neptun útján küldi meg.
A számára megküldött határozattal kapcsolatban a pályázó észrevételt tehet a th@gtk.elte.hu
email címen, a határozat kézhez vételét követő 5 munkanapon belül. Ezen túlmenően, a
határozat ellen jogorvoslati lehetőség van, melynek módjáról és határidejéről a pályázó számára
kiküldésre kerülő határozat fog részletesen tájékoztatni.
A pályázó feladata a pályázathoz szükséges igazolások beszerzése.
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A nem az előírt pályázati adatlapon benyújtott pályázat, vagy egyébként hibás, hiányos pályázat
elutasításra kerül. Amennyiben egy tevékenység, teljesítmény nem, vagy nem az előírásoknak
megfelelően dokumentált, nem adható rá pont. Valótlan adatközlés esetén a pályázat
elutasításra kerülhet.
A pályázatról további információt kizárólag írásban lehet kérni a GTK Hallgatói
Önkormányzattól (szocialis@gtkhok.elte.hu e-mail címen), illetve a Tanulmányi Hivataltól
(th@gtk.elte.hu e-mail címen).
A 2022/2023. tanévi nemzeti felsőoktatási ösztöndíj
pályázat értékelési szempontjai az ELTE GTK-n
A pontozás alapvető szabályai:
A GTK csak olyan hallgatót terjeszt fel az ösztöndíjra, aki az I. kategóriában kapott pontszámán
túl a II. és/vagy a III. kategóriába tartozó pontot is szerzett. Kizárólag az I. kategóriába tartozó
teljesítménnyel elért pontszámmal (tanulmányi eredmény és nyelvvizsgák) ösztöndíjat nem
lehet elnyerni.
Pont csak a megfelelően igazolt teljesítésre adható. Minden igazolást külön file-ban kell
csatolni a pályázati anyaghoz. Hiánypótlásra nincs lehetőség. Olyan tevékenységre, amelyre a
képzés során kredit jár, vagy a hallgató szerződés alapján külön díjazás ellenében végezte, nem
adható pont. Minden, a pályázatban feltüntetett jogcímet külön-külön, hiteles dokumentummal
kell igazolni. A dokumentum a jogcímet igazoló aláírásával és hivatalos bélyegzővel válik
hitelessé. Hiteles igazolás nélkül a jogcímre nem adható pont. Az igazoló dokumentumokat a
Neptunban elektronikus formában kell a pályázathoz csatolni. A GTK fenntartja a jogot a
dokumentum hitelességének ellenőrzésére, az általa választott módon. A GTK fenntartja a
jogot, hogy a dokumentum hitelességéről az eredeti bekérése útján vagy más módon győződjön
meg.
Az egyes kategóriáknál szereplő maximális pontszám akkor sem léphető túl, ha a kategórián
belül felsorolt rész-kategóriák alapján járó pontszámok összege ennél nagyobb.
A pályázat értékelése során pont – az idegen nyelvi nyelvvizsgák kivételével – csak a GTK-n
folytatott képzés ideje alatt nyújtott teljesítményért adható. Ezen túlmenően, a II fejezet
Szakmai, tudományos tevékenységek, illetve III. Közéleti, sport és egyéb tevékenységek,
kategóriákban csak a korábban Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére benyújtott sikeres
(nyertes) pályázatok esetében még nem értékelt teljesítményekért kaphat pontot a pályázó.
Egy tevékenység/eredmény csak egy jogcímen értékelhető, azaz csak egyszer adható rá pont.
Amennyiben a pályázó hallgató ugyanazt a tevékenységet/eredményt – hibásan – több helyen
is feltünteti, a bírálat során a bíráló által tetszőlegesen választott kategóriában egyszeresen kerül
csak figyelembevételre (a GTK-nek nincs kötelezettsége a legmagasabb pontszám szerinti
figyelembevételre). A GTK fenntartja a jogot (de nem vállal rá kötelezettséget, hogy a
pályázatban hibás kategóriába sorolt tevékenységet a bírálat során megfelelőbbnek ítélt
kategóriába sorolja át és ott pontozza, vagy választása szerint pontszám odaítélése nélkül az
adott kategóriában figyelmen kívül hagyja.
A pályázók rangsorolásának módja:
A pályázók rangsorát – a pályázókat képzési szintjük szerint elkülönítve – a pontszámuk
szerinti csökkenő sorrendben sorba állítás útján kell meghatározni. Amennyiben valamelyik
rangsor elején olyan pontegyenlőség alakul ki, amely a GTK számára lehetséges, a nemzeti
felsőoktatási ösztöndíjra felterjeszthető pályázók számát meghaladná, a következő eljárást kell
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követni mindaddig, amíg a pontegyenlőség feloldása eredményeképpen nem alakul ki olyan
rangsor, amelynek eredményeképpen a rangsor elején levő felterjeszthető pályázók száma
azonos vagy alacsonyabb számú, mint ahány lehetséges pályázót a GTK felterjeszthet az
ösztöndíjra.
Amennyiben több pályázó összesített (végső) pontszáma megegyezik, közöttük a rangsorolás
az „I. Tanulmányi eredmények” pontban foglalt tanulmányi eredményért kapott pontok alapján
kerül megállapításra. Ha még ezután is fennáll a pontegyezőség a további rangsorolás a „II.
Szakmai tevékenység” pontban foglalt eredmények (pontszámok) alapján történik.
Amennyiben ezt követően is olyan pontegyenlőség maradna fenn, hogy az több felterjeszthető
pályázót eredményezne, mint amennyien a GTK-ról jogosultak elnyerni a nemzeti felsőoktatási
ösztöndíjat, a GTK Ösztöndíj Bizottságának mérlegelése alapján kerül megállapításra a
pontegyenlőséggel érintett hallgatók sorrendje, a benyújtott dokumentumaik (és az azok alapját
képező teljesítmények) egyedi értékelése függvényében. Ez esetben az egyébként az adott
dokumentumra itt meghatározott fix pontszámok helyett a benyújtott dokumentummal igazolt
különböző teljesítmények egyedi sajátosságait figyelembe vevő egyéni mérlegeléssel adható
pontszám, a GTK Ösztöndíj Bizottság megítélése szerint az érintett pályázók személyes
meghallgatásával.
Amennyiben az adott rangsor elején állók száma észszerűen nem szűkíthető le olyan mértékben,
hogy az ne haladja meg a GTK által az adott képzési szintre (alapképzés 15 fő, mesterképzés:
8 fő) meghatározott felterjeszthető számú pályázót, a GTK fenntartja a jogot, hogy a GTK
számára lehetséges létszámú ösztöndíjasnál kevesebb pályázatot terjesszen fel a nemzeti
felsőoktatási ösztöndíjra, vagy az üresen maradó ösztöndíjhelye(ke)t a másik képzési szint
rangsorolt pályázóihoz csoportosítsa át, maradéktalanul feltöltve a GTK számára lehetséges
ösztöndíjra felterjeszthető pályázói létszámot.
A 2022/2023. tanévi nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat során figyelembe vehető
tevékenységek és pontszámuk az ELTE GTK-n
I. Tanulmányi eredmények

maximum 40 pont

a) Súlyozott tanulmányi átlag alapján:

maximum 30 pont

Súlyozott tanulmányi átlag (a Neptun pályázati adatlapon előírt utolsó két tanulmányi
félévben – azaz a pályázat kiírása idején folyamatban levő tanév két tanulmányi féléve
súlyozott tanulmányi átlagának számtani átlaga).
4,90 - 5,00

30 pont

4,80 - 4,89

28 pont

4,70 - 4,79

26 pont

4,60 - 4,69

24 pont

4,50 - 4,59

22 pont

4,40 - 4,49

20 pont

4,30 - 4,39

19 pont

4,20 - 4,29

18 pont
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4,10 - 4,19

17 pont

4,00 - 4,09

16 pont

4,0 alatt

0 pont

Ösztöndíjat a legalább a fentiek szerint számított 4,00 – a fentiek szerint számított – tanulmányi
eredménnyel lehet elnyerni. Az ezt el nem érő tanulmányi átlagú hallgatók nem kerülnek
felterjesztésre az ösztöndíjra, pontszámuktól függetlenül.
Azok a pályázók, akik a GTK-n a képzés 2021/2022. tanév 2. félévében megkezdésével
1. a 2021/2022. tanévben keresztféléves felvételi eljárással nyertek felvételt a GTK
valamelyik mesterképzésére, vagy
2. más felsőoktatási intézmény képzéséről átvétellel jött létre a hallgatói jogviszonyuk
a 2021/2022. tanév első féléve tanulmányi eredményének kitöltése mellett ezen tanulmányi
félévről szóló hiteles igazolás csatolásával kötelesek a megfelelő tanulmányi félév súlyozott
tanulmányi átlagát igazolni. Ezen felül a GTK képzésére átvétellel létesített hallgatói
jogviszony esetén a korábbi képzésen teljesített kreditek számának hiteles igazolását is csatolni
kell. Az egy tanulmányi félévnél nem régebben felvételt nyert vagy a GTK képzésére átvett
hallgatóknak továbbá legalább 25, a GTK-n teljesített kredittel kell rendelkezni az ösztöndíj
jogosultsághoz.
b) Nyelvvizsgák:

maximum 10 pont

Pont csak második és további (mindkét esetben legalább B2 szintű komplex)
nyelvvizsgára adható. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért (a legmagasabb szint után,
de legalább B2 szinten) adható pont. Nyelvvizsga dokumentumot nem kell a kérelemhez
csatolni, de kizárólag a Neptun rendszerben rögzített nyelvvizsgák vehetők figyelembe.
(Aki még a Neptunban nem rögzített nyelvvizsgával rendelkezik, az a GTK Tanulmányi
Hivatalánál a szakos ügyintézőjén keresztül kérheti annak rögzítését a nyelvvizsga
dokumentum megküldésével.) Nyelvvizsga helyett elfogadható az annak megfelelő
idegen nyelvi emelt szintű érettségi eredménye is.
Csak komplex nyelvvizsgák után adható pont. Adott idegen nyelvből azonos szintű
szóbeli és írásbeli nyelvvizsga komplex nyelvvizsgának minősül. Nem vehető figyelembe
azonban az anyanyelvből szerzett nyelvvizsga (magyar állampolgárságú kettős
állampolgárok esetén a magyar, mint idegen nyelvből szerzett nyelvvizsga sem).
Középfokú, B2 szintű általános komplex nyelvvizsga

4 pont

Középfokú, B2 szintű szaknyelvi komplex nyelvvizsga

6 pont

Felsőfokú C1 szintű általános komplex nyelvvizsga

8 pont

Felsőfokú C1 szintű szaknyelvi komplex nyelvvizsga

10 pont

II. Szakmai, tudományos tevékenységek

maximum 30 pont
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a) TDK/OTDK alapján:
Egyazon kutatásról készült dolgozatra ugyanazon pályázó esetén csak egyszer adható
pont. Ha a pályázó a kutatással a Tudományos Diákköri Konferencia során jogot szerez
az Országos Tudományos Diákköri konferencián részvételre és részt is vesz rajta
(megtartja az előadását), ez esetben az eredményének megfelelően az OTDK pontjai
hozzáadódnak a TDK eredménye alapján szerzett pontokhoz. Helyezés vagy különdíj
esetén önmagában a részvételért nem jár további pont.
A TDK vagy OTDK részvételt az elismerő oklevél fénymásolatával, a helyezést,
különdíjat pedig az ezért kapott oklevéllel kell igazolni.
OTDK

TDK

1. hely

13 pont

1. hely

11 pont

2. hely

10 pont

2. hely

9 pont

3. hely

8 pont

3. hely

7 pont

különdíj

7 pont

különdíj

4 pont

részvétel

4 pont

részvétel

2 pont

b) További szakmai tevékenységek:
Szakkollégiumi szakmai teljesítmény (az alábbiak köréből)
Szakkollégiumi aktív tagság
Tudományszervezési tevékenység (az alábbiak köréből)

maximum
8 pont
4 pont/félév
maximum
5 pont

Tudományos konferencia szervezésében vagy lebonyolításában
érdemi aktív közreműködés (Magyarországon, magyar nyelven)

3 pont

Nemzetközi tudományos konferencia szervezésében vagy
lebonyolításában érdemi aktív közreműködés (Magyarországon
vagy külföldön, idegen nyelven)

5 pont

Hazai vagy nemzetközi publikáció, előadás (a közlésre
igazoltan elfogadott is, az alábbiak köréből)

maximum
15 pont

Lektorált tudományos szakfolyóiratban idegen nyelvű
publikáció

15 pont

Lektorált tudományos szakfolyóiratban magyar nyelvű
publikáció

13 pont

Nem lektorált tudományos szakfolyóiratban idegen nyelvű
publikáció

8 pont

Nem lektorált tudományos szakfolyóiratban magyar nyelvű
publikáció

6 pont
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Konferenciakötetben idegen nyelven megjelent
konferenciaelőadás

5 pont

Konferenciakötetben magyar nyelven megjelent
konferenciaelőadás

4 pont

Előadás magyar tudományos konferencián

4 pont

Előadás nemzetközi tudományos konferencián

5 pont

Demonstrátori munka (az alábbiak köréből)

maximum
10 pont

Közreműködés a tanszéki oktatási adminisztrációs
tevékenységekben

5 pont/félév

Kutatási asszisztencia

5 pont/félév

Esettanulmányi versenyen elért helyezés és részvétel

maximum
10 pont

Intézményi esettanulmányi verseny helyezés (1.-2.-3. helyezés)

6-5-4 pont

Országos esettanulmányi verseny részvétel (az online versenyek
is ideértendők)

3 pont

Országos esettanulmányi verseny helyezés (1.-2.-3. helyezés)
Nemzetközi esettanulmányi verseny részvétel (a jellegétől
függően az online versenyek is ideértendők)

9-8-7 pont
4 pont

Nemzetközi esettanulmányi verseny helyezés (1.-2.-3. helyezés)

10-9-8 pont

Egyéb szakmai diákversenyen elért helyezés vagy különdíj

maximum
10 pont

Intézményi egyéb szakmai diákversenyen elért különdíj
Intézményi egyéb szakmai diákversenyen elért helyezés (1.-2.3. helyezés)
Országos egyéb szakmai diákversenyen elért különdíj
Országos egyéb szakmai diákversenyen elért helyezés (1.-2.-3.
helyezés)
Nemzetközi egyéb szakmai diákversenyen elért különdíj
Nemzetközi egyéb szakmai diákversenyen elért helyezés (1.-2.3. helyezés)

3 pont
7-6-5 pont
5 pont
9-8-7 pont
6 pont
10-9-8 pont

A fenti tevékenységek/eredmények igazolásának módja
Szakkollégiumi szakmai teljesítmény igazolása az adott szakkollégium elnökének
aláírásával és a szakkollégium pecsétjével ellátott igazolás esetében az igazoláson
szerepeltetni szükséges tételesen a tevékenységet. Amennyiben a pályázó vezetői
tevékenységgel pályázik ebben a kategóriában, abban az esetben az aktív tagságért nem
jár a pont.
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Tudományos konferencia szervezésében, lebonyolításában érdemi aktív közreműködés
(Magyarországon,
magyar
nyelven)
esetén
szükséges
a
konferencia
szervezőjének/fővédnökének, hallgatók által szervezett konferencia esetén az
intézetigazgató/tanszékvezető igazolása szükséges.
Nemzetközi konferencia szervezésében, lebonyolításában érdemi aktív közreműködés
(Magyarországon vagy külföldön, idegen nyelven) esetén a konferencia
szervezőjének/fővédnökének igazolása szükséges. Amennyiben az adott konferencián a
pályázó előadást is tartott, a programfüzetet/konferenciakiadványt csatolni kell.
Publikáció kategóriában nyújtott tevékenység esetén internetes kiadású
folyóirat/szaklap/tanulmánykötet esetén nyomtatva csatolni kell a címlapot és a
tartalomjegyzéket. Online publikáció esetén az egész cikket nyomtatva kell csatolni. A
pályázatban csak tudományosként elismert megjelenésre adható pont, publiciszikai
(sajtóban megjelent) jellegű írásművekre akkor sem, ha szakmai tartalmú az írásmű.
Nyomtatott kiadás esetén a címlapot, tartalomjegyzéket és a teljes cikket is mellékelni
kell. A dokumentumokból ki kell derülnie a folyóirat/konferencia pontos nevének, a
megjelenés dátumának. Még nem megjelent, de közlésre elfogadott publikáció esetén a
cikken és a megjelenés folyóiratára/konferenciára vonatkozó információkon kívül
kiadótól szükséges visszaigazolást is csatolni kell, amely alapján azonosítható, hogy a
megjelölt cikket közlésre elfogadták. Kétség esetén a folyóirat minősítésében
(lektorált/nem lektorált, tudományos szakfolyóirat vagy sem) a GTK tudományos és
nemzetközi ügyekért felelős igazgatóhelyettese foglal állást. Amennyiben egy adott
konferencián a pályázó előadást is tartott, a programfüzetet/konferenciakiadványt
csatolni kell.
Demonstrátori munka esetében a tanszékvezető igazolását kell csatolni a végzett
teljesítményről és annak időtartamáról, illetve pályázó teljesítményének értékeléséről. A
pályázat során a demonstrátori tevékenységre akkor adható pont, ha a pályázó az ELTE
GTK-n a képzési ideje alatt végezte a tevékenységet.
Esettanulmányi versenyen elért helyezés és részvétel kategóriában csatolni kell az oklevél
fénymásolatát. A pontozás tekintetében elfogadható elismert esettanulmányi
versenyekről a GTK tudományos és nemzetközi ügyekért felelős igazgatóhelyettese ad
állásfoglalást.
Egyéb szakmai diákversenyen elért helyezés és különdíj során a pályázónak csatolni kell
az oklevél fénymásolatát. A pontozás tekintetében elfogadható elismert esettanulmányi
versenyekről a GTK tudományos és nemzetközi ügyekért felelős igazgatóhelyettese ad
állásfoglalást.
III. Hallgatói közéleti, sport és egyéb közösségi tevékenység

maximum 20 pont

a) Hallgatói közéleti és egyéb tevékenységek:
Hallgatói önkormányzati tagság (az alábbiak köréből)
HÖK küldöttgyűlési tag

2 pont/félév

HÖK küldöttgyűlési tag és minimum két aktív bizottsági tagság
esetén

3 pont/félév

Alelnök (HÖK elnökségi tag)

5 pont/félév
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Elnökhelyettes (HÖK elnökségi tag)

6 pont/félév

HÖK Elnök

7 pont/félév

EHÖK Kabinet tag

8 pont/félév

EHÖK Elnök

9 pont/félév

Egyéb közösségi tevékenységek (az alábbiak köréből)
Intézeti vagy egyetemi lapban való tevékenység
Egyéb közösségi/kulturális tevékenység

2 pont
0-3 pont

Külügyi főmentor (ESN)

3 pont

Külügyi mentor (ESN)

2 pont

A fenti tevékenységek igazolásának módja:
Hallgatói Önkormányzati tagság esetén azon pályázó kaphat pontot, aki választott,
továbbá kinevezett tagként vagy tisztségviselőként tevékenykedik. A tevékenység
igazolásához az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökének vagy az illetékes
kari/intézeti Hallgatói Önkormányzat elnökének az igazolását kell csatolni a végzett
tevékenységről és annak időtartamáról (kezdő és végdátumával együtt).
Kari vagy egyetemi lapban való tevékenység esetében szükséges a kari kommunikációs
vezető, vagy (egyetemi lap esetén) az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke által
kibocsátott igazolás, amelynek a tevékenység részletes leírását is tartalmaznia kell, a
javasolt pontszámmal együtt.
Egyéb közösségi/kulturális tevékenység esetén szükséges kari Hallgatói Önkormányzat,
vagy az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökének igazolása, amelynek tartalmaznia
kell a végzett tevékenység leírását, idejét/időtartamát, valamint a tevékenység
értékelésének megfelelő javasolt pontszámot az adott pontszám intervallumon belül.
Külügyi főmentor, illetve mentor (ESN) tevékenység esetén a GTK Hallgatói
Önkormányzat külügyi alelnöke által kibocsátott igazolást kell csatolni, amelynek
tartalmaznia kell a végzett tevékenység leírását.
b) Kiemelkedő sportteljesítmény:
Olimpiai kerettag, kontinens- és világbajnokság 1-3. helyezett

10 pont

Olimpiai kerettag, kontinens- és világbajnokság 4-6. helyezett

9 pont

Országos bajnokság 1-3. helyezettje

6 pont

Országos bajnokság 4-6. helyezettje

5 pont

Egyetemi, regionális, illetve megyei szintű sportversenyen
vagy bajnokságon elért dobogós helyezés

2 pont

A fenti tevékenységek igazolásának módja
Olimpiai kerettag, kontinens- és világbajnokság 1-3. vagy 4-6. helyezett esetén az adott
sportág országos spotági szakszövetsége által kibocsátott igazolást kell csatolni.
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Országos bajnokság 1-3. vagy 4-6. helyezett esetén az adott sportág országos sportági
szakszövetsége által kiállított igazolást kell csatolni.
Egyetemi, regionális, illetve megyei szintű versenyen vagy bajnokságon elért dobogós
helyezés esetén az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökének igazolását (egyetemi
versenyen vagy bajnokságon elért dobogós helyezés esetében) vagy az adott sportág
országos/megyei sportági szakszövetségének igazolását kell csatolni (a további
esetekben).
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