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

.III-I
sézeyleh

1 KEVEGMB tsepaduB 1 4 2 1 3 5 1 2 1 1 1 2 1 52 31

2 KTTED necerbeD 2 1 2 1 1 9 3 2 3 5 4 2 53 01

3 FKE regE 2 2 2

4 KTTETLE tsepaduB 6 7 6 1 4 4 2 1 1 7 5 2 1 3 1 15 81

5 KKAEM cloksiM 1 1 0

6 KTTETP scéP 1 1 1 3 1

7 IGKEIZS õllödöG 1 1 1

8 KTTETZS degezS 3 3 2 2 1 1 3 2 3 3 2 1 8 43 21

9 KMGEV ylehtzseK 1 1 0

01 KMEV mérpzseV 2 2 3 3 2 3 5 2 4 1 72 6

11 KTEV mérpzseV 1 1 0

21 ETBB rávszoloK 2 2 0

31 ET rávsemeT 1 1 2 4 0

41 EÚ kédivjÚ 1 2 3 0

51 ZSODK tsepaduB 6 6 2

:nesezssÖ 41 31 01 9 8 9 01 41 21 21 11 9 8 11 11 01 31 21 691 56
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mázsroS EVENTAZOGAT

ttodaõlE
,kotazoglod
-õlegédnev
amázskosáda

.I
ûsézeyleh
kotazoglod

amázs

.II
ûsézeyleh
kotazoglod

amázs

.III
ûsézeyleh
kotazoglod

amázs

.III-I
ttezeyleh
kotazoglod

amázs

,ttozajíD
ttezeylehmened

kotazoglod
amázs

kajíD
ótturb
egezssö

1 aimékiakitilanA 41 1 1 2 4 3 -,000.59

2 aigólonhcetoib,aimékoiB 31 1 1 2 4 0 -,000.59

3 aimékitelémlE 01 1 1 1 3 1 -,000.57

4 ”A„aimékiakiziF 9 1 1 1 3 0 -,000.57

5 ”B„aimékiakiziF 8 1 1 1 3 0 -,000.57

6 roinujsénatrezsdómkazsaiméK 11 2 2 0 4 2 -,000.011

7 aigólonhcetiaiméK 01 1 1 2 4 3 -,000.59

8 aimékneltevrezssésóicánidrooK 9 1 1 1 3 1 -,000.57

9 aiméksóicánidrooK 21 1 1 2 4 1 -,000.59

01 ”A„aigólonhcettezeynrökséaimékitezeynröK 41 1 2 2 5 0 -,000.021

11 ”B„aigólonhcettezeynrökséaimékitezeynröK 21 1 1 2 4 0 -,000.59

21 aimékdiolloksésirálukelomorkaM 9 1 1 1 3 1 -,000.57

31 aimékgaynaûM 8 1 1 1 3 0 -,000.57

41 ”A„sizílatakséakitenikóickaeR 31 1 1 2 4 0 -,000.59

51 ”B„sizílatakséakitenikóickaeR 21 1 1 2 4 1 -,000.59

61 ”A„aiméksevrezS 11 1 1 1 3 3 -,000.57

71 ”B„aiméksevrezS 11 1 1 1 3 2 -,000.57

81 ”C„aiméksevrezS 01 1 1 2 4 1 -,000.59

:nesezssÖ 691 91 02 62 56 91 -,000.0951
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aimékiakitilanA .I trebóRsakraF KTTETLE .V
séasátílláõleAPOD-linietzsic-S-5zA

atalágszivsáifárgotamork
robiTremmerK.rD

aimékiakitilanA .II arálKscávoK KTTETZS .0002
keynémtízsékrezsygóygúmlatratlodirepolaH

asáládilavkanátalágszivgásatzsitCLPH
ókinAkáruT.rdénygaN

sonáJzsálaH.rD

aimékiakitilanA .III atiRséllI KEVEGMB .V
vasõkrob–)R3,R2(–lioznebid–’O,O–lohoklA

iakitilanasukimretketelüygevsirálukelomarpuzs
atalágszivsóickarffidnegtnörsé

ygröyGlokoP.rD
diváDamzoK.rD

abasCiassaK

aimékiakitilanA .III artePrádáP KTTETZS .V
zaasázoglodikkerezsdómsáifárgotamorK

nebérökketelüygevsazávnártzsö
sonáJgnilföW.rD

latnAretéP.rD

aimékiakitilanA terésciD ttevIamzsásC KTTETLE .V
kanámlatratnélezsiynmoynkátnimygairebmE
kosárájleiakitilanattozoglodikarásázorátahgem

tebészrEisárdnA.rD

aimékiakitilanA terésciD annaszusZekE KTTETLE .V
ynokéllikátnimzívesézelledomkosátahxirtáM

nabásázorátahgemkeniõzeynnezssevrezs
lénroKsokroT

aimékiakitilanA terésciD sonáJsedlöF ET .III
kanámlatratdionovalfzsiloporpitánábA

aynámlunatõle
anairaMucseblA.rD

aigólonhcetoib,aimékoiB .I retzsEsábroB KTTETLE .VI
kokézamrázsnirifropsóicknufonoM

esizétnizs
feszóJiabáR.rD

aigólonhcetoib,aimékoiB .II arálKanotaK KTTED .V
esizétnizskézamrázsPMAdlifopiL
kanásátivitkaólákudnitsizótpopasé
neketjesaimékuel06-LHatalágsziv

sonáJidarA.rD

aigólonhcetoib,aimékoiB .III attiGressolhcS KTTETLE .V
22-91-DgVSHaesizétnizskeditpepolkiC

asátílláõlenégitnasukitetnizsynokétahlóbájóigér
lóbájléc

robáGõzeM.rD

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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aigólonhcetoib,aimékoiB .III retzsEjavloT KTTETLE .V
ózamlatrattekeremozinicimonuad-litinoka-zsiC

ortivniséasátilibatsHpkomutágujnokoib
asátahsenelleromut

cnereFzceduH.rD
tiduJiynémeR

aimékitelémlE .I ermIetnereB KTTETLE .V
kegnirtsrotárepotlátnavkdosámmargorP

aasázamlaklaséarásátímázskanióickartnok
telémleretsulc-delpuocsosátírozsgem-nips

retéPyalazS.rD

aimékitelémlE .II anidEatsoR KTTETLE .II,.V
ûdnerdosám:asátahnösclökkesétökiaiméK
erynévggüfmálluhlánimegkóickerrokaigrene

retéPnájruS.rD

aimékitelémlE .III sengÁetekeF KEVEGMB .V atalágszivsátilibatskenébrakttetísetteylehrofzsoF ólzsáLizsáluyN.rD

aimékitelémlE terésciD tlosZserekezS KTTETLE .V
sóicázinoizaasátímázskáigrenesóicázinoI

levételneygeságzomrotárepo
retéPnájruS.rD

”A„aimékiakiziF .I aemíTóríB KTTETZS
,.0002

.V
tlállortnokasátílláõlekeretzsalknézS

OiT/hRûtezekrezsonan 2 netelülef)2×1(–)011(
sárdnAókreB.rD

”A„aimékiakiziF .II alliLscibóB KTTETLE .V
mórkortkeledixo-muidíritlátardihA

atalágszivkanásálukalatá
aruaLikárizS.rD

”A„aimékiakiziF .III annailuJhálO KEVEGMB .VI
kanájóicáziremidsékanásátilibatskenélilizS

iesédrék
sámaTimérpzseV.rD

”B„aimékiakiziF .I alittAdogA KEVEGMB .V nebgetérrátahõgevel-kédaylofóicágerggA
nátloZiyglövróH.rD
sonáJzsétreK.rD

”B„aimékiakiziF .II szálaBisavaH KEVEGMB .V

HC(tánaic-litezA 3 HC 2 asé)NCO
FC(tánaic-liteoroulfirt-2,2,2 3 HC 2 ,)NCO

iaimékmutnavkkiarozrukerptnimalav
iaipókzsortkepssörövarfnisé

atalágsziv

robiTikzsnisaP.rD

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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”B„aimékiakiziF .III dráhciRzserK KMEV .V
asázorátahgemkotadaiylúsneygekédaylof-zõG

levégéstígesaifárgotamorkzágsirállipak
sárdnAsollaD.rD

natrezsdómkazsaiméK
roinujsé

.I
rodnáSygaN
retéPiynávI

retéPikzsniygaB
FKE .II esézelledomketelrésíkiaiméksoynávtáL

ólzsáLzcáR.rD
robáGadeG.rD

natrezsdómkazsaiméK
roinujsé

.I tniláBótaP ZSODK .IX
aeperezskéjréhefzssertsA

tazóláhsirálukebartorkim
nebésétípélef

retéPylemresC.rD

natrezsdómkazsaiméK
roinujsé

.II atinAhgolaB FKE .VI
vítaraperporkimsé-orkaM

aasázamlaklakákinhcet
nabtalrokaygimuirótarobal

abasCsárotusC.rD

natrezsdómkazsaiméK
roinujsé

.II robáGnodnoL ZSODK .IIX
ákkonáklaesézenégordihsukitilatakkonoteK

nebétélnelejrotázilatak01-K/tP
aléBköröT.rD

natrezsdómkazsaiméK
roinujsé

terésciD trebóRsokaB EÚ .V
esézmelekágsziviletévlefA
meteygEikédivjÚzalóbáimék
náraKiynámoduttezsémreT

cnereFláaG.rD
anajriMcanidegeS.rD

natrezsdómkazsaiméK
roinujsé

-ygráT
molatuj

artePóvoR ZSODK .XI ieylétjerkomázs-EzA retzsEsûdegeHénrápsáG

aigólonhcetiaiméK .I tidEylekézS KEVEGMB 0002 lavóickartxesukitirkrepuzsasálávlozserlozimarteT aléBidnámiS.rD

aigólonhcetiaiméK .II sengÁkáynezsorP KEVEGMB .V
,silánoicar,júkenidirepip-liznebtláutitzsbuzS-4

esizétnizsõtehlevönterém
aléBiagÁ.rD

aigólonhcetiaiméK .III dáprÁhtávroH KMEV .V
lA/tP 2O3 -sátivitkakorotázilatakóláziremozi

atalágszivkenésélevön
õneJkóscnaH.rD

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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aigólonhcetiaiméK .III ókidlIzcemK KEVEGMB .V
-4,3,2,1-litem-2-roulf-6vítkagaliakitpO
sukitirkrepuzsasátílláõlenilonikordihartet

lavóickartxe

aléBidnámiS.rD
rémelEyssagoF.rD

aigólonhcetiaiméK terésciD
etneveLszidoB

abasC ETBB .V
silánoruensegésretsempolzsosóicállitzseD

esélrézevsóickiderplledomúpalatazóláh
námláKnátloZygaN

aigólonhcetiaiméK terésciD aróNiynávodloM KMEV .VI
vítkiderplledomkánnoloksóicállitzseD

asázoylábazs
sonáJiynobA.rD
cnereFtrefiezS.rD

aigólonhcetiaiméK terésciD etneveLnomiS ETBB .VI
cisaBlausiVsálázirotinomsésétjûygtadA

levégéstíges
nátloZygaN

sésóicánidrooK
aimékneltevrezs

.I ólzsáLisonáJ KTTETP .VI iexelpmokanitalpkomudnagilúgofbböT ólzsáLrálloK

sésóicánidrooK
aimékneltevrezs

.II aivlizSitápráK KTTETLE .II
kaniaynozsivsóicánidrookkotánorrefpuk-)VI(nÓ

laváipókzsortkeps-reuabssöMatalágsziv
ygröyGóknaV.rD

sésóicánidrooK
aimékneltevrezs

.III avÉstávoK KTTETLE .VI
séasátílláõlekeremilopotofsékotártalknérelluF

atalágsziv
rodnáSrekkeP.rD

sésóicánidrooK
aimékneltevrezs

terésciD sengÁieynröD KTTETZS .III
asátahnösclökkokézamrázssizáb-ffihcSláxodiriP

lannoi-)VI(muidánavoxo
sámaTssiK.rD
sámaThcsukaJ

aiméksóicánidrooK .I
cnereFnámláK

náitzsirK KTTED .V
)APTD-BOE(dGA -2 uCaséxelpmok +2 nZsé– +2 –

aylúsneygekóickaerisédõlérescikittözökkonoi
ajákiteniksé

õnrErehcürB.rD

aiméksóicánidrooK .II
atráMbakaJ

aerdnA KTTED .V
09 séasátílláõlekerezsygóygoidarúmlatratY

atalágsziv
feszóJieynröK.rD

aiméksóicánidrooK .III sárdnAidõB KTTETLE .VI

rotpecka-ronodkokézamrázsnáfzsoF
Latalágszivkanágásnodjalut 3 )OC(oM 3 úsupít

sé-nortkeleotofVUnebketelüygev
laváipókzsortkepssóizssimzsnartnortkele

ólzsáLsepezS.rD
ygröyGyazcraT

aiméksóicánidrooK .III allisCyalláK KTTED .VI
keditpepózamlatrattnizilsétavasnigarapzsA

iexelpmok-méfitenemtá
nilataKyganráV.rD

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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aiméksóicánidrooK terésciD anidEhgolaB KTTED .VI
-)II(dPózamlatratteylehsóicánidrookdabazstéK
lakkomudnagilronod-Nasátahnösclökkexelpmok

ermIógávóS.rD

séaimékitezeynröK
”A„aigólonhcettezeynrök

.I ekõmEkápelzS IGKEIZS .V
asátatumikkenésézeynnezskosáylofzívsiK
katap-aglaG(lekkerezsdómiakitilana-tezeynrök

)avtatumebnájádlép

ekõmEylekézS.rdényzcódraB.rD
ygröyGiatleH.rD

anolIetekeFénippurK

séaimékitezeynröK
”A„aigólonhcettezeynrök

.II kráMrobáGydraT KEVEGMB .V
júsátílovátle-nézstelbbötiaigóloibA
sopazsineveleatalágszivkenégésõtehel

nebkerezsdnerótítzsitzívynnezs
aerdnAygábboJ.rD

séaimékitezeynröK
”A„aigólonhcettezeynrök

.II anitzsirKrosuT KTTETLE .V
afráynlatláynáihsavasézssertsmuimdakA
kosázotláv-molatratmelettotláviknebkeynévön

lerrezsdóm-FRXTatalágsziv
aluyGyaráZ.rD

séaimékitezeynröK
”A„aigólonhcettezeynrök

.III retzsEstivokneB KMGEV .V
snegremeerpatjafkötjaloynáhéN

kenégésynekézréinebmezslekkedicibreh
atalágsziv

avÉykzcoheL.libah.rD
retéPscákuL

séaimékitezeynröK
”A„aigólonhcettezeynrök

.III alittAréheF KTTETLE .V
séasálzsoleterémlozsoreaisorávitsepadubA

nebrezsdnerõzgélirebmezaesédepelüik
ermIamlaS.rD

séaimékitezeynröK
”B„aigólonhcettezeynrök

.I tiduJiynávogrO KTTETLE .0002
asátahnösclöknirtemrepic-zsnartsé-zsiC

lekkenirtxedolkic
arálKattO.rDénhtávroH

séaimékitezeynröK
”B„aigólonhcettezeynrök

.II trebóRnuK KTTETZS .VI

kékscezséronandixoméfõtezevléF
sóicádixootofséasátílláõle

sevrezsatalágszivkugásynokétah
arásátnobelketelüygev

ermIynákéD.rD
yloráKisóroygoM

séaimékitezeynröK
”B„aigólonhcettezeynrök

.III aemíTóynaK KTTETZS .V
ûtedereticlatordihasátnobelvítadixolozneb-rólK

nokorotázilatak
sonáJzsálaH.rD

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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séaimékitezeynröK
”B„aigólonhcettezeynrök

.III trebóRiseyglöT KMEV .VI
�, � sukitilataknégomohkedihedlaneltetílet-

esézenégordihsukirtemmizsa feszóJsokaB.rD

sirálukelomorkaM
aimékdiolloksé

.I tebészrEséllI KTTETZS .V
titengamajóicprozsdatámuH

itelülefaasátahsénekékscezséronan
arkogásnodjalutsétlöt

akletEzcábmoT.rD

sirálukelomorkaM
aimékdiolloksé

.II
zsunaJakjozS

nicraM KTTED .V
úmlatrat-iT-lAóicáziremilopsirálugeroeretzS

lekkerezsdner-rotáicinitlánibmok
sólkiMagusZ.rD

sirálukelomorkaM
aimékdiolloksé

.III
iynehcézS
radnaskelA KTTETZS .0002

kegetéronanõdõzednernödixordihsõttek/remiloP
atalágszivséasátílláõle

atráMserekezS.rD

sirálukelomorkaM
aimékdiolloksé

terésciD
rodoFénsiscoK

alleirbaG KTTETZS .0002 nonátitméfasátíkalaiktelülefsilibitapmokoiB
ermIynákéD.rD
atráMserekezS.rD

aimékgaynaûM .I aerdnAnotráM KEVEGMB .V
ódosobahlefúpalatáfzsofilop-muinómmA

atalágszivkerezsdneróltágségé
ygröyGisoraM.rD

aimékgaynaûM .II
airáMsolatzsA
esemEscávoK KTTETLE .VI

loritzsilopsukilekeletsukirtemmizsA
sosádatámotaõléizávkesizétnizs

lavóicáziremilopsököyg
aléBnávI.rD

aimékgaynaûM .III notráMitzsaraH KTTETLE .V kóláhrétoklififmA aléBnávI.rD

akitenikóickaeR
”A„sizílataksé

.I nátloZiyglövkézS KMEV .V
asátílláõlekonoteksazávnáretzS

nabóickaerisézelinobraksukitilataknégomoh
atiRsedlöF.rdénádokS

akitenikóickaeR
”A„sizílataksé

.II
rotkiVsádrosC

ólzsáL KTTED .V
séajákitenikóickaerdixoidrólk-noitirolkopihA

asumzinahcem
návtsInáibáF.rD

akitenikóickaeR
”A„sizílataksé

.III sárdnAsomrO KTTED .VI
)ATP(IChR[A 3 kanásátivitkasukitilatakxelpmok]
OCaatalágsziv 2 nebsézenégordih

cnereFóoJ.rD

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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akitenikóickaeR
”A„sizílataksé

.III rodnáSfeszóJpaP KMEV .V
úmlatratméfvítkaxodermensé-xoderynáhéN
atalágszivlledomzádixonihcetakoripsilánoicknuf

robáGreiepS.rD
feszóJreziaK

akitenikóickaeR
”B„sizílataksé

.I retéPiabasC KTTED .VI,.V
kanásátísodómkonárbmemiaigóloiB

atalágszivõnétrötlavákinhcetSM-FOT-IDLAM
cnereFóoJ.rD

akitenikóickaeR
”B„sizílataksé

.II úscluBcáR KTTETZS .V
iaiméksevrezsasázamlaklakavasdrálizS

nabkosálukalatá
dáprÁránloM.rD

akitenikóickaeR
”B„sizílataksé

.III
sokÁzsáynáB
robáGscnaD KTTETLE .VI

asázamlaklakerezsdómsóicúlovnokedõzöbnölüK
arásázoglodlefkotadaisérémiakitenikóickaer

õnrEiezseK.rD

akitenikóickaeR
”B„sizílataksé

.III aróDzsalO KTTETZS .0002
HC 2 Csé 2H5 sésukimretkotroposc

atalágszivkanásálmobsukitilotof
netelülef)100(uR

sonáJssiK.rD
alittAsiK

akitenikóickaeR
”B„sizílataksé

terésciD tlosZótráygjízS ED .III,.V
kanátadlosezivnozóasátahdixorep-négordihA

arásátilibats
návtsInáibáF.rD

”A„aiméksevrezS .I nátloZóbazS KTTED .II,.III
esizétnizskaniajláteca-nélitemlitfan-2kodizokilG

-litem-litfan-2kusátíkalatásukitilonegordihsé
ékkereté)PAN(

sárdnAkátpiL.rD

”A„aiméksevrezS .II ólzsáLsiscoK KTTETLE .V
séesizétnizskolohokladitpepgólanadioipO

asátahiaigóloib
ygröyGzsorO.rD

”A„aiméksevrezS .III retzsEsábroB KTTETLE .VI esizétnizsséesézevretketelüygevliforoulfjÚ feszóJiabáR.rD
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