
ynémzétnI soráV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41 51 61 71 81 91 02
kosádaõlE
nesezssö

.III-I
sézeyleh

1 FDB ylehtabmozS 1 1 2 0

2 KTMED necerbeD 1 5 2 1 1 1 1 1 2 2 1 81 8

3 KTTETLE tsepaduB 1 1 0

4 KTÁEK rávsopaK 4 2 2 1 1 1 1 21 8

5 KFKFK témeksceK 1 1 1 1 4 0

6 KFMMFYN azáhygeríyN 2 1 3 0

7 KFTTFYN azáhygeríyN 1 1 1 3 0

8 KMEEMYN norpoS 5 1 3 9 3

9 KMFEMYN norpoS 1 5 6 2

01 KTKEMYN norpoS 1 1 0

11 KTMEMYN rávóraygamnosoM 3 5 2 1 3 3 3 1 2 1 42 5

21 KTOÁEIZS tsepaduB 01 2 1 1 41 7

31 KTÉEIZS tsepaduB 2 1 3 4 8 81 7

41 KÉGEIZS õllödöG 6 6 2

51 KFMGEIZS söygnöyG 1 1 2 4 1

61 KTGEIZS õllödöG 2 7 2 11 2

71 IGKEIZS õllödöG 1 1 2 2 6 0

81 KTKEIZS tsepaduB 1 1 5 1 1 4 3 2 81 21

91 KKMEIZS õllödöG 4 1 3 2 4 3 1 9 5 23 21

02 KTEIZS tsepaduB 3 2 5 3

12 KFMETZS ylehrásávõzemdóH 1 2 3 1 1 1 1 2 21 1

22 FÉZSETZS degezS 4 1 1 5 3 2 1 71 5

32 KFMFST rútõzeM 2 1 2 5 2

42 KVMFST savrazS 1 1 1 4 2 2 1 21 2

52 KMGEV ylehtzseK 1 4 2 3 01 8 4 3 53 9

62 ZSODK tsepaduB 1 1 0

:nesezssÖ 61 51 51 31 61 71 21 11 31 51 21 11 51 21 71 61 41 61 41 9 972 19
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mázsroS EVENTAZOGAT
ttodaõlE
kotazoglod

amázs

.I
ûsézeyleh
kotazoglod

amázs

.II
ûsézeyleh
kotazoglod

amázs

.III
ûsézeyleh
kotazoglod

amázs

.III-I
ttezeyleh
kotazoglod

amázs

,ttozajíD
ttezeylehmened
amázskotazoglod

kajíD
ótturb
egezssö

1 ikazsûmrárgA 61 1 2 2 5 3 -,000.03-01

2 ”A„aimónokörárgA 51 1 1 2 4 3 -,000.03-01

3 ”B„aimónokörárgA 51 1 1 3 5 0 -,000.03-01

4 ”C„aimónokörárgA 31 1 1 2 4 1 -,000.03-01

5 ygügészségetallá,nattelétallÁ 61 1 2 3 6 2 -,000.03-01

6 2+51roinuJ+sétzséynettallÁ 71 1 2 2 5 3 -,000.03-01

7 aigólonhcetrezsimlelÉ 21 1 2 1 4 2 -,000.03-01

8 ”A„ynámodutrezsimlelÉ 11 1 1 2 4 3 -,000.03-01

9 ”B„ynámodutrezsimlelÉ 31 1 1 2 4 2 -,000.03-01

01 tazsádav,rapiaf,tezsédrE 51 1 2 2 5 3 -,000.03-01

11 nebsétzséynettallázaaigólonhcetoib,akiteneG 21 1 2 1 4 2 -,000.03-01

21 tezsétreK 11 1 1 2 4 1 -,000.03-01

31 ”A„meledévtezsémret,sádokládzagtezeynröK 51 1 2 2 5 3 -,000.03-01

41 ”B„meledévtezsémret,sádokládzagtezeynröK 21 1 1 2 4 2 -,000.03-01

51 ”C„meledévtezsémret,sádokládzagtezeynröK 71 1 2 3 6 2 -,000.03-01

61 ”A„ygügészségeynévöN 61 1 2 2 5 2 -,000.03-01

71 ”B„ygügészségeynévöN 41 1 1 2 4 2 -,000.03-01

81 aigólonhcetoib,akiteneg,natteléynévöN 61 1 2 2 5 3 -,000.03-01

91 sétzsemretynévöN 41 1 2 2 5 3 -,000.03-01

02 sázoynámrakaT 9 1 1 1 3 1 -,000.03-01

:nesezssÖ 972 02 13 04 19 34
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ikazsûmrárgA .I aluyGkukaK KÉGEIZS .V
,leppégótímázsesézevretmázsrezsõtnösccörF

kosárájleisálázilamitpo
sutknujdaimeteygeaylobIsodlosZ.rD

ikazsûmrárgA .II sonáJiziV-notsirK KTKEIZS .0002
ólupalanesézmelepéksepégótímázS
asázoglodikrezsdómitalágszivrogiv

zehsétísõnimgamõtev
ránatimeteygenátloZgnáL.rD

ikazsûmrárgA .II ólzsáLirezS FÉZSETZS .III
õzektnelejnepégótzsapokirapiifmoraB

atalágszivkegésnelejaicnanozer
sutknujdaialoksiõferdnEscágroF

ikazsûmrárgA .III alittAscisalV KFMFST .III nebtelüpéótratreljorbatalágszivkekétréamílK ránatialoksiõfsárdnAkóytiM.rD

ikazsûmrárgA .III tlosZretéPrámíT KÉGEIZS .V
igásótahtísólavgemmezüótírázs-ólazsattelpmoK

evretynámlunat

sutknujdaimeteygesólkiMizcóraD.rD
könrémikézsnatsólkiMscûzS.rD
srátaknumsoynámodutsonáJsázuB
srátaknumsoynámodutrobáGizcéG

ikazsûmrárgA jídnölüK somliVõteP KÉGEIZS .V atalágszivõlejalorotom-oiB snecodimeteygeólzsáLisonáJ.rD

ikazsûmrárgA
vynöK -
molatuj

sámaTórípéK KFMMFYN .0002
kenérezsdnersukiluardihsérpúsupít06KPHA

asálázinredom
ránatialoksiõfólzsáLaylokiS.rD

ikazsûmrárgA
-ygráT
molatuj

sclobazShteméN KMFEMYN .VI atalágszivkenéségzerkepégulaygsejefbböT snecodimeteygeeletEydánasC.rD

”A„aimónokörárgA .I ólzsáLsádrosC KMGEV .V
igásadzagõzemsédõzrezSiamóRA

raygamesézemletréiamkeniesézûtikléc
lóbtnopmezs

sólkiMscivoklaP.rD
ránatimeteyge.vzst

”A„aimónokörárgA .II anitzsirKhcoK KTMED .V nabsátzsaygofvreznoklahiazahakáicnedneT sutknujdaimeteygenávtsIscûzS.rD

”A„aimónokörárgA .III
nilataKhtóT
robáGirávresC

KTÁEK .V
sélemretsájotimezüsikasétélójitallázA

iajtnopisádóloscpak
ránatimeteygealuyGselézS.rD
snetzsizssagnitekramalittAiabrosC

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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”A„aimónokörárgA .III ókidlIregnikizS KTÁEK .V nogázsroraygaMiagássotájaskocaipinabyganA snecodimeteygenátloZylákazS.rD

”A„aimónokörárgA jídnölüK nátloZybmoD KFKFK .0002
iõlemretygeatalágszivrásokiótzsaygoF

léntezevrezsisétísekétré-ynévönzsídúnodjalut
ránatialoksiõfrobiTyzcnereF.rD

”A„aimónokörárgA jídnölüK dáprÁkósZ KTMEMYN .VI
isétzseljeftelzütalallávigásadzagõzemizöktezmeN

nocaipynámrakatraygamaiegésõtehel
ránatimeteygeseygirFygaN.rD

”A„aimónokörárgA
-vynöK
molatuj

yláhiMisávlizS KTÁEK .0002
zaasázamlaklaakrámimledeksereK

nabátaloscpakmeledekserek-sérapirezsimlelé
snecodimeteygenátloZylákazS.rD

”B„aimónokörárgA .I feszóJirávtegizS KTGEIZS .V
iapóruEzaiegésõtehelkosázoklallávsikõlemretjeT

nátusázokaltascsóinU
ránatimeteygeabasCylekézS.rD

”B„aimónokörárgA .II
areViynáD
aluyGsöröV

KTGEIZS .V
ótatyloftsélemretigásadzagõzemieygemtsePA

keniehretódasékenémledevöjkoynalaóda
esézmele

snecodimeteygeareVikézsroB.rD
sutknujdaimeteygeatinAlgnaTénánjaV

”B„aimónokörárgA .III sárdnAyamritnezS KTMEMYN .VI
óinUiapóruEzaesédekzselliebgázsroraygaM

abájákitilopsilánoiger
ránatimeteygeseygirFygaN.rD

ótagzaginávtsIylegreG.rD

”B„aimónokörárgA .III akinóMgezeB FÉZSETZS .III
õnelejgemnocaipirapirezsimleléraygamA

eséleygifgemkóicávonnikémret
ránatimeteygerodnáShgolaB.rD

”B„aimónokörárgA .III
airótkiVssiK
feszóJiedrE

KFMETZS .III nabsádascánatkazsakerezsdómsóicákinummoK snecodialoksiõf.rdénólzsáLarkaM

”C„aimónokörárgA .I
attigirBylébroB

anáiDgolaB
KTÉEIZS .0002

séievleóicálumizsttotagomátleppégótímázsA
lützsereknádlépirapiõtûhygeatalrokayg

snecodimeteygenátloZrenkaL.rD

”C„aimónokörárgA .II sólkiMsipaL KTMED .V
káigólonhcetsátrathujvíznetnisévíznetxezA

esélekétréiaimónokö
sutknujdaimeteygenávtsIscûzS.rD
snecodimeteygesárdnArováJ.rD

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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”C„aimónokörárgA .III attigirBippuP KFMFST .III
imledeksereKséõlemreTigásadzagõzeMiylóBA

séinoygavkenégésynekévetgásasrátynévzséR
esézmeleiygüznép

snecodialoksiõfsomliVsotakaL.rD

”C„aimónokörárgA .III trebóRiygálizS KTMED .V
tásádokládzagkosázoklallávigásadzagõzeM

rezsdnersepégótímázsótagomát
snecodimeteygesólkiMnodreH.rD

”C„aimónokörárgA jídnölüK návtsIóbazS KFKFK .0002
kenésétzsemretagrápsttotíynávlahsé-dlöZ

esézmeleiaimónoköótílnosahezssö
snecodialoksiõfdáprÁcnereF.rD

,nattelétallÁ
ygügészségetallá

.I annArálloK KTOÁEIZS .0002
seygesátratzáhnomrohygirimszjapiygazA
atalágsziviaigóloibsirálukelomkeniõzeynét

szálaBnebereG.rD
õzétniygüikazsûmsoynámodut
ránatimeteygeretéPsaduR.rD

,nattelétallÁ
ygügészségetallá

.II aróDiynéscézS KTOÁEIZS .VI
snádixoitnazasékóickaer-köygdabazsA

sésegészségeatalágszivkeniemelesézekedév
nabkáytuksámohpmyl

sutknujdaimeteygeretéPhcivodjaV.rD

,nattelétallÁ
ygügészségetallá

.II allegnAkizcáhorP KTOÁEIZS .0002
kenésédökûm-kezséfetepynérögzsádavA

tilobatemnégatzsegráslébaesétevöknomoyn
lavásázorátahgemkanámlatrat

tigraMráscluK.rD
srátaknumsoynámodut

,nattelétallÁ
ygügészségetallá

.III alomIisákstaM KTOÁEIZS .0002
séinattevözsrókkanásázotlávlerõbilétkoytnopA

atalágszivsopókzsorkimnortkele
cnereFaksaB.rD

srátaknumõfsoynámodut

,nattelétallÁ
ygügészségetallá

.III cnereFhtóT KTOÁEIZS
TCitezstemtzserekkenégévbálõsllemólA

ajáimótana
retéPiynotóS.rD
snecodimeteyge

,nattelétallÁ
ygügészségetallá

.III aivlizSregzteM KTÁEK .0002
B-nizinomufótratnazssoH 1 kanásátahnixot

nebsétresatalágsziv

adnileMscávoK.rdénykzsrobmoZ.rD
ránatimeteyge

könrémikézsnatsokÁhtóT

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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,nattelétallÁ
ygügészségetallá

-ygráT
molatuj

sámaTókmazS KTOÁEIZS .V
keszrötsurívesétíredlefkoynávráj–sitsepifmoraB

levésizílanaiakiteneg
aléBizcinmoL.rD

ódascánatsoynámodut

,nattelétallÁ
ygügészségetallá

-vynöK
molatuj

robáGnásruH KTOÁEIZS .0002
oitalugaocotohpolcycsilárelcssnartserezéladoiD

kanájámokualgakscamséaytuka)PCST(
nabájáipáret

dégesránatimeteygetlosZilágtnezS.rD
sutknujdaimeteygetlosZyrÕ.rD

sétzséynettallÁ .I akinoreVydnereH KTÁEK .VI
aasátahkõzeynétisázoynámrakatséiakiteneG

erégéssepékõlemretsúhakylup
sutknujdaimeteygenátloZõtüS.rD

ránatimeteygeretéPnroH.rD

sétzséynettallÁ .II aylosrOráfáS KTMEMYN .V
isélekaasátahkanásálorátkosájotzséynetA

erkeynémdere
nilataKláaGlibah.rdénscávoK

ránatimeteyge

sétzséynettallÁ .II mádÁrellatliM KTMEMYN .V
iaigólofrom).LarefillemsipA(hémõlezémA

lülebnátjafasálukala

sutknujdaimeteygenávtsIygaN
soynámodutõkinEiartáMénialazS.rD

õtezevylátzso

sétzséynettallÁ .III akinoreVyfssoraM KTÁEK .V
kaluynizáhaasázamlaklarezsdómCEBOTA

nabájóickelezsõnétrötarmolatratrísztset

robáGstisiliM.rD
srátaknumsoynámodut
ótagllah-DhPsárdnAiavéL

sétzséynettallÁ .III nátloZscávoK KMGEV .V
atalágszivkenéynémtísejlettelékenehetõlemretjeT

levésétezevebxednijú
ránatimeteygecnereFóbazS.rD

sutknujdaimeteygeretéP.JrágloP.rD

sétzséynettallÁ jídnölüK
annaszusZsokaL
abasCmáharbÁ

KKMEIZS .VI
kenieretémarapigésõnimsúhsétresA
ólosáylofebtakozazaséieséggüfezssö

kõzeynétsilátromirep
snecodimeteygeerdnEscûzS.rD

sétzséynettallÁ jídnölüK nilataKsetnezS KKMEIZS .VI
)sutanimuccaahproMoipracsuirpyC(ytnopdaV

nabót-iecneleVa
sutknujdaimeteygeólzsáLidaráV.rD

ránatimeteygeólzsáLhtávroH.rD

sétzséynettallÁ
-vynöK
molatuj

dáprÁiygeH KKMEIZS .0002 nabsátíllázslahaasázamlaklakomukitokraN
sutknujdaimeteygeólzsáLidaráV.rD

ótagllah-DhPszálaBhtóT

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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aigólonhcetrezsimlelÉ .I retzsEssaT KTÉEIZS .0002
tlüzséklakkosárájlesóickartxeõzöbnölüK
tlüzséklóbbazasékotanovik-jéhscnaran

atalágszivkörõkil
sutknujdaimeteyge.rdénrobáGkiynaP

aigólonhcetrezsimlelÉ .II
xirtaeBköröT
návtsIsokiM

FÉZSETZS .0002
silánoicknufasázamlaklakáiláerec-oduesP

arásátílláõlekerezsimlelé
ránatimeteygetebészrEscávoK.rD

aigólonhcetrezsimlelÉ .II
arónoelEnnamtraH

aklanjaHapmoT
KTMEMYN .V

,keynémtízsékjetúynavasakotadA
keynémtízsékjetúynavassukitoiborpaevtelli

zehételétíkétréiótzsaygof
sutknujdaimeteygemádÁzsárK.rD

aigólonhcetrezsimlelÉ .III robiTirávnáJ FÉZSETZS
kenégésynémekmezskátjafazúB

atalágszivótílnosahezssö
snecodimeteygelatnAahéV.rD

aigólonhcetrezsimlelÉ jídnölüK anáiDydráS KTÉEIZS .0002
asátílnosahezssökorobsoynámoygahsé-oiB

lóbtnopmezsivrezskézréséiaimék
ránatimeteygesólkiMialláK.rD

aigólonhcetrezsimlelÉ
-vynöK
molatuj

szálaBiynávsÁ KTMEMYN .V
atalágszivótílnosahezssökerezsdómõzmeleõdI

ólogamoscse-4-MH,nabrapirezsimleléza
norospég

snecodimeteygefeszóJnábrO.rD
könrémitezétnirodnáSrámlaK

”A„ynámodutrezsimlelÉ .I nilataKmoS KTÁEK .V
vasonima-DkoynámrakatsékerezsimlelÉ

asázorátahgemkanámlatrat
ránatimeteygesonáJópasC.rD
dégesránatimeteygealleirbaGnhoP

”A„ynámodutrezsimlelÉ .II esemEydánsuT KTÉEIZS .0002
-gaynanízskorobsörövsékõlõzskéK
lev-CLPHatalágszivkenéletétezssö

ránatimeteygesólkiMialláK.rD

”A„ynámodutrezsimlelÉ .III
rodnáSsedézseB
rotkiVrászidloB
nilataKszálaB

FÉZSETZS .II
tlezeklassázrágusólázinoisélezzõgttetíleT

,lessérémnízsatalágszivakirpaprezsûf
lerrezsdómRSEséiaigóloer

ránatimeteygefeszóJretépsiK.rD
nilataKkóbaK.rdénzsujaB

snecodialoksiõf
snecodialoksiõfairáMetekeF.rdénzsálaH

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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”A„ynámodutrezsimlelÉ .III atteirneHnádgoB KTKEIZS .V atalágszivivrezskézrékotanoviksékogordatneM
avÉhteméN.rdénirobmáZ

ránatimeteyge

”A„ynámodutrezsimlelÉ jídnölüK dlonrAkescnoK FÉZSETZS .0002
muiclakkekémretúmlatratsúhrotárapezS

atalágszivkanámlatrat

nilataKyssámlA.rdénhtávroH
snecodimeteyge

könrémõfólzsáLévoN.rD

”A„ynámodutrezsimlelÉ jídnölüK airótkiVahuM KTÉEIZS .VI
asázotlávkeretémarapiakiziF
nárosasátjahikamygahkofa

snecodimeteygefeszóJidlöfleF.rD
snecodimeteygeaszusZsötsüF.rD

”A„ynámodutrezsimlelÉ jídnölüK aivlizSaduL FÉZSETZS .VI
-szivkenieretémarapigésõnimkekémretirapiõtüS
levégéstígessázoglodlefpéksepégótímázsatalág

ólzsáLiaynaraB
dégesránatimeteyge

”B„ynámodutrezsimlelÉ .I akéRaloiVakraZ KTÉEIZS .0002
–esétízgörséesétísemenõtzselérösõrûtgediH

arásátílláõlerösynégezslohoklaketelrésík

ránatimeteygeannAzáraM.rD
tiduJóbazS.rdényssezeR

sutknujdaimeteyge

”B„ynámodutrezsimlelÉ .II aerdnAelüS KTÉEIZS .V
kenétezekrezskéjréhefanobaG

atalágszivkanásátivitkaiaigóloibsé
iygnöyGsójaH.rD

õtezevylátzsosoynámodut

”B„ynámodutrezsimlelÉ .III akirEanjuB KTÉEIZS .II
abmogsalanofsusonigunalsecymomrehT �-
asázokofkenésélemretmiznezádizotkalag

tiduJóbazS.rdényssezeR
sutknujdaimeteyge

”B„ynámodutrezsimlelÉ .III adnileMnízS KTÉEIZS .II
-ttozrágusebaasázoynámlunatkõzmellejadpasC

lénrezsdóm-LTttozamlaklaarásátatumikgás
snecodimeteygefeszóJidlöfleF.rD
ránatimeteygefeszóJretépsiK.rD

”B„ynámodutrezsimlelÉ jídnölüK akinóMscávoK KTÉEIZS .V
atalágszivkanásátahóltáglarufrufA

lénkeszrötõtzseléeaisiverecsecymorahccaS
ránatimeteygeannAzáraM.rD

”B„ynámodutrezsimlelÉ jídnölüK annaszusZeneB KTÉEIZS .0002 asázoynámlunatkanájátoiborkimkorobúzsaijakoT snecodimeteygeókidlIraygaM.rD

tazsádav,rapiaf,tezsédrE .I rotkiViknálaP KMFEMYN .VI lóbáfcákaesétízséknofoliX snecodimeteygecnereFsóvíD.rD

tazogaT sézeyleH
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tazsádav,rapiaf,tezsédrE .II ylegreGókraM KMEEMYN .0002
ûsétzseljeftájasaesézevretkatuitezsédrE

lammargorpvrettúõdre
snecodimeteygefeszóJivlafretéP.rD

tazsádav,rapiaf,tezsédrE .II akinóMiavoyG KTÁEK
-ilétséazsutáts,asáludrofõlelákasynarazA
asátílnosahezssökenéletétezssökélálpátizsavat

nogázsroraygaMlavákórsöröv

dégesránatimeteygefeszóJikzsnaL
dégesránatimeteygesólkiMiatleH

tazsádav,rapiaf,tezsédrE .III
nátloZsarasoK
rotkiVikzspilazS

KMFEMYN .III larráguskédaylofaságávafA snecodimeteygeagniKréscnereG.rD

tazsádav,rapiaf,tezsédrE .III sonáJiscnátaM KMEEMYN .V
ygekotalágsziviylehõmretséinatynévöN

nebtreksavrazs

ránatimeteygesenéDahtraB.rD
snecodimeteygesárdnAóldiB.rD

isélevûmõdrecnereFógjaS
õtezevikazsûm

tazsádav,rapiaf,tezsédrE jídnölüK atinAógnoD KMGEV .VI
ynévtetlüaicnereferabmogsavrazS

iesédrékinatjalatkenésétísetél
snecodimeteygeretéPtelgezS.rD

tazsádav,rapiaf,tezsédrE
-vynöK
molatuj

anitzsirKsomáV KMEEMYN .V
atalánzsahõdresorávgezsõK

ttözökúrobáhgálivtéka
sutknujdaimeteygetrebroNknarF

tazsádav,rapiaf,tezsédrE
-vynöK
molatuj

sárdnAsörõK KMGEV .V
roktelékónzsiddaviynokaB
asázodrohgeréfitnirezsravisé

ránatimeteygeólzsáLráguS.rD

séakiteneG
zaaigólonhcetoib
nebsétzséynettallá

.I ólzsáLókzcaL KKMEIZS .V
asátahkosárájlesóicálupinamorkiM

erésédõljefkóirbmerége

airáMóbazS.rdéniavroH.rD
sutknujdaimeteyge

srátaknumsoynámodutnelEazcóG.rD

séakiteneG
zaaigólonhcetoib
nebsétzséynettallá

.II sárdnAiskaP KKMEIZS .VI
eperezsgaynaõdévtnim,lonatemA
nebésétûhylémkanájámrepsegesceka

sajídnötzsösokÁhtávroH
sajídnötzsöaléBiynábrU.rD

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK
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séakiteneG
zaaigólonhcetoib
nebsétzséynettallá

.II
atloraSaszóR
senéDyvéR

KTOÁEIZS
.V
.VI

iesédrékisédõlkörökenieygejkavolA
asálalgofezssöinatkézevensáríelygejasé

ránatimeteyge.ynermIódoB.rD
õzétniygüsoynámodutólzsáLarábazS

séakiteneG
zaaigólonhcetoib
nebsétzséynettallá

.III nátloZrázséM KTMED .V
kaniajléllakéjréhefjetniezak-atéBsé-appaKA

nebkeszrötlúynttetzséynetlebasálzsogem
õtezevylátzsoõfannaszusZezsõB.rD
snecodimeteygenávtsIisólmoK.rD

séakiteneG
zaaigólonhcetoib
nebsétzséynettallá

jídnölüK sokÁstógA-itóraM KTOÁEIZS .VI
ûrezsdnerludom,ûtelélmezsótílnosahezssÖ

zohsálánzsahlefsetenretnImargorpótatumebatjaf
etneveLakrováJ.rD
õzétniygüsoynámodut

séakiteneG
zaaigólonhcetoib
nebsétzséynettallá

-vynöK
molatuj

atiRikodnáZ KKMEIZS .V
ketlölej-akibzséynetsialorahCúrokõzöbnölüK

esélekétrékaniagásnodjalutimellük

snecodimeteygesonáJrészõT.rD
ygröyGrobáG.rD

srátaknumõfsoynámodut
ótagzagiõtezevygünátloZsokomoD

tezsétreK .I drálizSóbazS KTKEIZS .0002
asátahkóicálupopyggemjasttetzséynetleB
séerésédekevönkáfyggem”õmretõBidrÉ„za

arámazohsémret
ránatimeteygeyloráKóktorH.rD

tezsétreK .II
vonafetzS
ardnaxelA

KTKEIZS .0002
.atalágszivkanámlatratdionovalfkojafogadiloS

iazah.Laerua-agrivogadiloSatelrésíkõlE
zohásánovebsétzsemret

ránatimeteygeõneJhtánreB.rD
srátaknumõfsoynámodutavÉidráS.rD

zsudnarotkodarólFsengÁõehteP

tezsétreK .III návtsIókniS KTKEIZS
séasátíropazskonólksráhõrûtzssertsisoráV
iaigólofromótílnosahezssöatalágszivsázamrázs

lerrezsdómiaimótanasé

tebészrErúzcneB.rdénrobmáJ
sutknujdaimeteyge

sutknujdaimeteygeazjuLairáMiynémeR.rD

tezsétreK .III szálaBirÕ KTKEIZS .0002
kanásádosánorokkoynávtloeynzseresC

ózoylábazssédekevönesétígesõle
lavásázamlaklakogayna

ránatimeteygeyloráKóktorH.rD

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK
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tezsétreK jídnölüK aivlizSigévdiH KVMFST .0002 asálorátakirpapisézektéttotatjaH

révygnöyGrezjaG.rdénykzsnivokuB.rD
snecodialoksiõf

airáMiatoknaP.rdénregniliG
ránatimeteyge

,sádokládzagtezeynröK
”A„meledévtezsémret

.I
ygröyGkimadA
nátloZrésclöT

KVMFST .VI
ttetzsemretatalágszivsátivitkaótnobzólulleC

nebétesekosálusrátsáfsékeynévön

révygnöyGrezjaG.rdénykzsnivokuB.rD
snecodialoksiõf

könrémikézsnatrobáGkiramzisC

,sádokládzagtezeynröK
”A„meledévtezsémret

.II õscniKavÉisceD KMGEV .V
ûrezsjúsésoynámoygahxednizssertszívA

nabácirokukiegésõtehelisázamlakla
ránatimeteygealégnAadnA.rD

,sádokládzagtezeynröK
”A„meledévtezsémret

.II nilataKõdeG KVMFST .VI ajáitápolellaséajáigóloib.LmuinomartsarutaD
révygnöyGrezjaG.rdénykzsnivokuB.rD

snecodialoksiõf
ránatialoksiõf.cfeszóJsálukiM.rD

,sádokládzagtezeynröK
”A„meledévtezsémret

.III tidEizcloksiM KKMEIZS .VI
errezsdnerzívygeasátahsélehretgaynasevrezsA

)nokavatitabaBakotalágszivûkétrélledoM(
sutknujdaimeteygeólzsáLidaráV.rD

ótagllah-DhPszálaBhtóT

,sádokládzagtezeynröK
”A„meledévtezsémret

.III robiTránloM KFMGEIZS .0002
sóizsseckuzsredemótsalahipásiráS

ketelüretõzeynrökaasázotlávkaniaynozsiv
arásátahkanásázáygártûm

sutknujdaialoksiõfénnávtsIscávoK.rD

,sádokládzagtezeynröK
”A„meledévtezsémret

jídnölüK rodnáSsejeF KMGEV .0002
táteca-molózasédicignuf54-MenahtiDA

atalágszivkanásáticixottlánibmok
nebtzsetiaigólotaretrádam

sutknujdaimeteygeretéPiaduB

,sádokládzagtezeynröK
”A„meledévtezsémret

jídnölüK náitzsirKisõllözS KFMMFYN .0002
asátítzsitjalatttezeynnezslammórK

lavóickartxeotif
ránatialoksiõfólzsáLnomiS.rD

snecodimeteygefeszóJhcsikorP.rD

,sádokládzagtezeynröK
”A„meledévtezsémret

jídnölüK etneveLidélgezC KTMED .0002
asátahkerezsótrimoyG

arásátivitkaséariábórkimjalata
ránatimeteygesonáJiatáK.rD

tazogaT sézeyleH
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,sádokládzagtezeynröK
”B„meledévtezsémret

.I esemEllavisoR KTEIZS .0002
imlagrofnegedisésélüpeletzáhygesereV

ajóicpecnokkenésétzseljef
dégesránatimeteygesengÁiallaS

,sádokládzagtezeynröK
”B„meledévtezsémret

.II aszusZylébroB KTMED
iótzsaygofaatalágszivtaduttezeynröK

nabmoladasrát
sutknujdaimeteygenávtsIscûzS.rD

,sádokládzagtezeynröK
”B„meledévtezsémret

.III
reyamzcniL

akinoreV
KTEIZS .V nebõdrekrapinorposaesézevretkeynévsönaT ránatimeteygealittAzemesC.rD

,sádokládzagtezeynröK
”B„meledévtezsémret

.III retéPzcilaK KMEEMYN .0002
iakitamrofniréttalágszivsádólámrofjáT

nabjátõtreFalekkerezsdóm

avÉóruyG.rdényloknoK
snecodimeteyge

snecodimeteygenávtsIsukráM.rD

,sádokládzagtezeynröK
”B„meledévtezsémret

jídnölüK annaszusZnomiS IGKEIZS .V
etezylehzívlebsõlõzsóipáT

esézednerzívlebilezöktezsémretsé
ekomEylekézS.rdényzcódraB.rD

snecodimeteyge

,sádokládzagtezeynröK
”B„meledévtezsémret

-vynöK
molatuj

atinAzsiepelK KTEIZS .III
kegésûrezsynévrötsékáilámonA

nebésétzseljefõfzûfnotalaB
ránatimeteygealittAzemesC.rD

,sádokládzagtezeynröK
”C„meledévtezsémret

.I szálaBrétniP KKMEIZS .V
ittözök)etnemaglaG(kröygzívéHsézívéhaglaGA

iekétréiakinatobketérpál

robiTiylehadrezS.rD
sutknujdaimeteyge

snecodimeteygeyloráKazskneP.rD

,sádokládzagtezeynröK
”C„meledévtezsémret

.II
airótkiVránloM

tiduJkávoN
KKMEIZS .V

rezsdnertnopisélekétrételüretimledévtezsémreT
nájpalakojafhémzsopasázoglodik

sólkiMikatapsoráS.rD
sutknujdaimeteyge

,sádokládzagtezeynröK
”C„meledévtezsémret

.II rodnáSagraV KTMED .V
sétzséynetsésátratrádamzsídA
iasázoktanovimledévtezsémret

snecodimeteygesojaLzsáhuJ.rD

,sádokládzagtezeynröK
”C„meledévtezsémret

.III trebóRsoboD KTMED .V
ygeasázotlávséasálukalaikkegéssözökrádaM

lénõteterádamilét
snecodimeteygesojaLzsáhuJ.rD

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK
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,sádokládzagtezeynröK
”C„meledévtezsémret

.III aródoeTraT KTKEIZS .VI
isörõkyganagéssekedréiakinatobynáhéN

nebõdreygaN
énrodnáSaygoB

srátaknumsoynámodut

,sádokládzagtezeynröK
”C„meledévtezsémret

.III atteirneHasóD KTEIZS .V
asátatumebkenégésõtnelejketelüretirasmaRA

lützsereknájádlépguzgordoB
ókidlIiyguBénsodóM

sutknujdaimeteyge

,sádokládzagtezeynröK
”C„meledévtezsémret

-vynöK
molatuj

attelokiNigaB KVMFST .0002
kanáynámolláiazsit-õslefacólagianudA

esézrõgem,asátíjúlef

yloráKeröyG.rD
srátaknumõfsoynámodut
tebészrEhtóT.rdénhálO.rD

ránatialoksiõf
ólzsáLynárfáS

,sádokládzagtezeynröK
”C„meledévtezsémret

-vynöK
molatuj

retéPóbazS KFKFK .0002
kenéjtérpál-óslaótsánpaLõvélnetsepaduBA

iatalágszivinatjalatséinatsálusrátynévönxelpmok
ránatimeteygeermIinresC.rD
snecodimeteygeretéPiavéL.rD

”A„ygügészségeynévöN .I aróNikzcepuK KTKEIZS .VI
imuirótarobal)VPP(surívytopxopmulP

ierezsdómisátatumik

õtezevylátzsoairáMreblöKrD
annaszusZyhteméN.rD

sutknujdaimeteyge

”A„ygügészségeynévöN .II ailíceCscávoK KMGEV .0002
sékansurívgássotlofznorbmoscidarapA

ieynévönadzagsözökkaniarotkev
snecodimeteygesólkiMyssadáN.rD
ránatimeteyge.crobáGresneJ.rD

”A„ygügészségeynévöN .II ednüTalotaM KMGEV .0002
).LmuinomartsarutaD(galzsamónattascA

airanretlAzalettetniketsönölük,iegésgetebabmog
arjafabmog.Lassarc

ránatimeteygeazéGlhcsiF.rD
ránatimeteygeermIseréB.rD

”A„ygügészségeynévöN .III tteirneHkelE KMGEV .0002
sönölük,iegésgetebatzokoabmogecperA

ar-magnilamohPalettetniket
ránatimeteygeazéGlhcsiF.rD

”A„ygügészségeynévöN .III erdnEynévöS KMGEV .0002
iaigóloibinellerodázsótjofynáhodsé-ógrofarpaN
levégéstígeskábmogsukipókzsorkimsézekedév

ránatimeteygeazéGlhcsiF.rD
ótagzagirézevnátloZhtávroH.rD

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK
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”A„ygügészségeynévöN jídnölüK sólkiMitóraM KMGEV .V
-gésõnimkerezsnerózoylábazssézetemreP
sóizícerpaiegésõtehelisázamlakla,esézrõnelle

nebmeledévynévön

snecodimeteygedérflAólzsáL.rD
snecodimeteygealéBiyláP.rD

”A„ygügészségeynévöN
-vynöK
molatuj

robáGeseB KMGEV .V
dicibrehséagásynokégofsurívkátjafakirpaP

egésynekézré

alleirbaGizcnizaK.rD
srátaknumõfsoynámodut

ránatimeteygeermIseréB.rD

”B„ygügészségeynévöN .I anitzsirKkáduH KTKEIZS .V
gnirreP&swolleBiilofitnegraaisimeBA
kaniajdiotizarap)eadidoryelA:aretpomoH(

agásynokétahséesédeklesiviséserek

snecodimeteygealéBseznéP.rD
soynámodutuiQgnoTuY.rD

negninegaWótatuk

”B„ygügészségeynévöN .II aróDasraK KTKEIZS .0002
õléniáfzsídséniéjrescmutérobrAiaduBA

ajóicárgim,esérémlefkevtetlével
ránatimeteygealittAhcirtlaH.rD

”B„ygügészségeynévöN .III tiduJygaN KTKEIZS .V

-ezevebkodiotizarapûtetylomsonohsõmenA
-rofaisracnEzA:atazákcokiaigólokökenését
-retle)eadinilehpA:aretponemyH(nahaGasom

egéssepékõlelettáséesédepeletgem,esédej

snecodimeteygealéBseznéP.rD
ótatuksoynámodutsnamooLnootnA

negninegaW

”B„ygügészségeynévöN .III alittAysólloH KMGEV .0002
ûtetréköyg-õlõzskédivrobinorposA

atalágszivkanájóicálupop
sutknujdaimeteygeólzsáLhtávroH

”B„ygügészségeynévöN jídnölüK aifósZréD KTKEIZS .0002
ttetísezsérnebmeledévynévönsoynámoygaH
kenésettüygeacóbakynévtetlüetröksé-amla

atalágsziv

ránatimeteygenátloZsorázséM.rD
sugóloezumsárdnAzsorO

zsudnarotkodanitzsirKrehcielB

”B„ygügészségeynévöN
-vynöK
molatuj

kelErámiT KMGEV .VI iõvetrák)muvitasmuillA(amygahkofA
snecodimeteygeygröyGségrüB.rD

)ÁTN(õleygülefõfermIssiK

,akiteneg,natteléynévöN
aigólonhcetoib

.I aklanjaHikomoH KKMEIZS .V
asátísonozakerekramsirálukelomsukificepsravI

).LavitassibannaC(nebrednek

ránatimeteygetebészrEssiK.rD
ótagllah-DhPóttOkéjröT

dégesránatimeteygerodnáNanrehcuB

tazogaT sézeyleH
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,akiteneg,natteléynévöN
aigólonhcetoib

.II latnAekõzS KKMEIZS .V
nebûfgezsasátísodómerescgayna-tárdihnézS

lerrezsdómiaigólonhcetnég

ránatimeteygetebészrEssiK.rD
ótagllah-DhPókinAsereV

óttOidloT.rD
srátaknumõfsoynámodut

,akiteneg,natteléynévöN
aigólonhcetoib

.II trebóRyláhiM KKMEIZS .0002 nabázúbesédeklesivnégzsnartA
ránatimeteygetebészrEssiK.rD

sonáJkuaP.rD
srátaknumõfsoynámodut

,akiteneg,natteléynévöN
aigólonhcetoib

.III
akirEzsálaH
nilataKagraV

KKMEIZS
asátíkalaikaicnetzsizerinellearovolymaainiwrE

lekkerezsdómiaigólonhcetnégnabkátjafamla
ránatimeteygetebészrEssiK.rD

ótagllah-DhPtlosZillaG

,akiteneg,natteléynévöN
aigólonhcetoib

.III
redienhcS
airámannA

KMGEV .V
iakitenegoticsirálukelomsésukizssalK

nekéléfanobagõzöbnölükkotalágsziv

atráMránloM.rdéngnáL.rD
srátaknumõfsoynámodut

alábroBnnamffoH.rD
sutknujdaimeteyge

,akiteneg,natteléynévöN
aigólonhcetoib

jídnölüK ókidlIiaklaV KTKEIZS .III

asé)rotcaFgnitcaretnIemorhcotyhP(3FIPA
tásátíynozibtkeridkanátaloscpakkomórk-otif
keynévönsispodibarAsukinégzsnartóláglozs

asátílláõle

srátaknumõfsoynámodutavÉmádÁ.rD
snecodimeteygesonáJylubroK.rD

ódascánatsoynámodutcnereFygaN.rD

,akiteneg,natteléynévöN
aigólonhcetoib

jídnölüK arivlEsopiS KMGEV .0002
sékenéynémtísejletkátjafaynogrubóllánellesuríV
iakinhcetnégesélevönkanájáicnetzsizerzsserts

lakkosárájle

rodnáShtávroH.rD
srátaknumõfsoynámodut

srátaknumsoynámoduttlosZrágloP.rD

,akiteneg,natteléynévöN
aigólonhcetoib

-vynöK
molatuj

adnileMraT KKMEIZS .V
adszorlévelasátísonozakerekramsirálukeloM

nabázúberkenégaicnetzsizer

snecodimeteygerobáGialuyG.rD
soynámodutólzsáLresuahnruP.rD

srátaknumõf

sétzsemretynévöN .I alittAscivolaG KKMEIZS .V
isélevûmótratnnefséótívajtopallájalaT
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