
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 KÖÉEGMB tsepaduB 6 1 1 4 7 2 2 32 8

2 KZSÉEGMB tsepaduB 4 1 5 2

3 KÉGEGMB tsepaduB 2 2 1 1 1 4 1 1 31 4

4 KSKEGMB tsepaduB 2 3 1 4 1 7 1 1 02 5

5 KTTEGMB tsepaduB 1 1 1 3 2

6 KIVEGMB tsepaduB 2 1 4 8 2 1 4 3 52 9

7 KGBFMB tsepaduB 1 2 2 1 2 8 1

8 KVKFMB tsepaduB 5 1 6 1

9 KINFMB tsepaduB 2 2 4 1

01 KKRFMB tsepaduB 8 8 2

11 KFMED necerbeD 1 1 2 0

21 FD sorávjúanuD 2 1 3 0

31 FJE ajaB 1 1 2 0

41 KFMFK témeksceK 1 1 1 3 0

51 KKAEM cloksiM 6 5 2 8 1 22 7

61 KÉGEM cloksiM 1 3 4 3 2 31 2

71 KFMEM cloksiM 2 1 3 6 2

81 KFTTFYN azáhygeríyN 2 2 0

91 KFFFEMYN rávréhefsekézS 2 2 1

02 KFMMPETP scéP 1 4 2 1 2 3 2 51 1

12 KFMMYEIZS tsepaduB 1 1 2 0

22 FIZS rõyG 1 2 2 1 1 2 1 01 3

32 KMEV mérpzseV 2 2 1

42 ZSODK tsepaduB 1 1 2 0

:nesezssÖ 01 21 11 31 41 01 21 8 5 21 11 31 11 41 11 41 01 01 102 25

XXV. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

1Mûszaki Tudományi Szekció



mázsroS EVENTAZOGAT
ttodaõlE
kotazoglod

amázs

.I
ûsézeyleh
kotazoglod

amázs

.II
ûsézeyleh
kotazoglod

amázs

.III
ûsézeyleh
kotazoglod

amázs

.III-I
ttezeyleh
kotazoglod

amázs

,ttozajíD
mened
ttezeyleh
kotazoglod

amázs

ótturbkajíD
egezssö

1
isélemret,akinhcettobor,iepégsésátagzomgaynA

akitzsigol,rezsdner
01 1 1 1 3 1

2 .Italágszivgayna,ynámodutgaynA 21 1 1 1 3 1

3 .IItalágszivgayna,ynámodutgaynA 11 1 1 1 3 1

4 akinortkelE 31 1 1 1 3 1

5 közökzseiakinhcetsátímázsséiakinortkelE 41 1 1 1 3 2

6 kepég,kotamaylofinatsálmaráséinatõh,akitegrenE 01 1 1 1 3 1

7 tezekrezstelüpésésétípÉ 21 1 1 1 3 1

8 tenétröttezsétípésétezsétípÉ 8 1 1 1 3 1

9 ynámodutdlöfikazsûm,aizédoeg,aigólonhcetoeG 5 1 0 0 1 2

01 tezsépéG 21 1 1 1 3 1

11 sézevretpég,iezökzseséaigólonhcetsátráygpéG 11 1 1 1 3 1

21 káigólonhcetitazsáhoksésátíkalaynekélpéK 31 1 1 1 3 1

31 káigólonhcetirapigaynaûmsé-rezsimlelé,-ûynnöK 11 1 1 1 3 1

41 mezüsédekelzök,sétípésédekelzöK 41 1 1 1 3 2

51 akinhcetsérém,sézrõnelle-gésõnim,sézevretgésõniM 11 1 1 1 3 1

61
,akitametam,akinahcemikazsûM

ketezekrezsikönrém,akizif
41 1 1 1 3 2

71 .ImeledévtezeynröksésétípézíV 01 1 1 1 3 1

81 .IImeledévtezeynröksésétípézíV 01 1 1 1 3 1

:nesezssÖ 102 81 71 71 25 22 tadascnin
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,iepégsésátagzomgaynA
isélemret,akinhcettobor

akitzsigol,rezsdner
.I

sárdnAóssaL
sámaTkescnabrU KIVEGMB .V

asázamlaklasóicárepoeletkorotálupinamorkiM
nabkosátatukiaigólonhcetoib

ólzsáLatjaV.rD
sutknujdaimeteyge

,iepégsésátagzomgaynA
isélemret,akinhcettobor

akitzsigol,rezsdner
.II

robiTnáibáF
trebóRagisZ KINFMB .VI

úsátjahgemsukitamuenpúbáltaha,rohtseF
toborõtegepél

ólzsáLrotuK.rD
snecodialoksiõf

,iepégsésátagzomgaynA
isélemret,akinhcettobor

akitzsigol,rezsdner
.III sólkiMsokaB KSKEGMB .III

kanámlatratóicámrofnikodóklanovtlüréS
rezsdnerózoglodlefpékirapiasátílláeryleh

levégéstíges

aléBráscluK.rD
ránatimeteyge
robáGscáhoB

dégesránatimeteyge

,iepégsésátagzomgaynA
isélemret,akinhcettobor

akitzsigol,rezsdner
jídnölüK

náitzsirKisulafsiK
ólzsáL

ólzsáLleburT
návtsIadjaV

KÉGEGMB .VI
,siláutrivygeóicálupinameleT

nabynámotratseretémonan

retéPidnoroK.rD
snecodimeteyge

retéPsemezS
ótagllah-DhP

,iepégsésátagzomgaynA
isélemret,akinhcettobor

akitzsigol,rezsdner
terésciD

rotkiVscirascnaL
sámaTgeleM KINFMB .VI rotálumizstoborsilázrevinU

nátloZyssomáV
sutknujdaialoksiõf

,ynámodutgaynA
.Italágszivgayna

.I ólzsáLalleszuK KKAEM .V
isézektnirézaséasátahgnitterfataloscpaK

néteseketelülefznorbttözökasálmorelsállánelle
ránatimeteyge.vzstláPyzcráB.rD

ótagllah-DhPlennaHeihpoS

,ynámodutgaynA
.Italágszivgayna

.II atinAkinamezS KKAEM .0002 atalágszivséasátílláõlekobahméF
trebroNnáscbaB
dégesránatimeteyge

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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,ynámodutgaynA
.Italágszivgayna

.III atiRiygomoS KSKEGMB .II
tlusonzsahnárossétzsegehsotarravylémserezéL

asázorátahgemkenégésiynnemaigrene
robáGazuB.rD
snecodimeteyge

,ynámodutgaynA
.Italágszivgayna

jídnölüK tebészrEygaN KKAEM .0002 nablécaóllávasatalágszivarútxetisátíkalA

airélaVregnitreM.rD
sutknujdaimeteyge

srátaknumsoynámodutõneJmoylóS
snecodimeteygecnereFatnarT.rD

,ynámodutgaynA
.Italágszivgayna

terésciD sámaTumaS KKAEM .0002
atamotuAalleCajóicálumizssáláviktirreF

lerrezsdóm
sárdnAzsóoR.rD

ránatimeteyge

,ynámodutgaynA
.IItalágszivgayna

.I aklanjaHiabrosC KTTEGMB .0002
asátílláõlegetértnáméygõdévóizórroK

sázamlaklaólavnokoroznezsõrémsámoyn
lóbájléc

snecodimeteygeygröyGsráH.rD
ránatimeteygeakirEnámláK.rD

ránatimeteygeretéPkáeD.rD

,ynámodutgaynA
.IItalágszivgayna

.II ólzsáLókzcaL KMEV .V
kóickaeródózstájelarásátahsétívehsroyG

nabkoroponantlabokdibrakmarflow
énétneveLsistoK.rD

snecodimeteyge

,ynámodutgaynA
.IItalágszivgayna

.III aylobIialazS KKAEM .0002
kogaynattetezssöûsétísõrelázsnobraK

esétzseljef
snecodimeteygenátloZiscáG.rD

zsudnarotkodatinAraygaM

,ynámodutgaynA
.IItalágszivgayna

jídnölüK iygnöyGsorísZ KMEV .V asálukalatáiaimékonahcemtimolodA
avÉókaM.rdénfótsirK

sutknujdaimeteyge

,ynámodutgaynA
.IItalágszivgayna

terésciD szálaBsizcraM KÉGEGMB .V
õlesivrehetasálázilamitpokeretémarapisétzsegeH

zehésétzsegehketezekrezspégremilop
robiTynágizC.rD
snecodimeteyge

akinortkelE .I retéPhtávroH KIVEGMB .V nabóidárrevtfozsasázamlaklaõrevekelsilátigiD
dégesránatimeteygeretéPikkaB

sutknujdaimeteygenalatreBdegE.rD

akinortkelE .II návtsIõtüS FIZS .III )3PMS(ózstájel3PMserevdraH ránatialoksiõfrobáGylébroB.rD

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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akinortkelE .III
szálaBscéM
robáGianloT KVKFMB leppégorkim15C08sélrézevtfiL

snecodialoksiõftnáróLagraV.rD
snecodialoksiõfretéPyatolaZ

akinortkelE jídnölüK retéPsátjuB KFMFK .III
sóiznemidmoráhpégótímázsorkimótahzodroH

laváiréfirepgásjúynéf
õtezevkézsnat.bmólzsáLzsáradaM.rD

õtezevkézsnatnávtsIrétniP.rD

akinortkelE terésciD
retéPtlesiE

rodnáSykzsneW ZSODK kerezsdnerõtítevserezéL
ránatermIirávszoloK
ránatnátloZókrasZ

séiakinortkelE
iakinhcetsátímázs

közökzse
.I

õnrErálloK
ólzsáLlhoP
szálaBiziV

KIVEGMB .0002 rökmarátzsetsukimretsóicknufbböT
könrémikézsnattlosZkedeneB
snecodimeteygeatráMzcneR.rD

séiakinortkelE
iakinhcetsátímázs

közökzse
.II

õgreGrázcóM
ygröyGyzsáliP KIVEGMB .V eteleygülefilovátkerezsdnerttozaygáeB azéGrázcóM.rD

séiakinortkelE
iakinhcetsátímázs

közökzse
.III sámaTykzciveK KIVEGMB .V

úsizábrétlakerezsdnersózotlávbböT
asátíynárisutzsuborséajóicákifitnedi

aléBsotnaL.rD
ránatimeteyge

séiakinortkelE
iakinhcetsátímázs

közökzse
jídnölüK

ardnaxelAermI
nátloZzcáR KIVEGMB .V

kanájóicázilamitporökmaráSOMCsukitabaidA
tzsetasálozagikeynémderezaséasázoglodik

lavásátísólavgempihc

cnereFscávoK.rD
ránatimeteyge

séiakinortkelE
iakinhcetsátímázs

közökzse
jídnölüK

dnaloRhtávroH
sámaTfiazS FIZS .III

serellortnokorkimgésygepátûmezüóloscpaK
isérém,sétípégem,óicálumizs,lassázoylábazs

keynémdere

nátloZsulkuP.rD
snecodialoksiõf

séiakinortkelE
iakinhcetsátímázs

közökzse
terésciD

ykzsvosizcraM
leináD KINFMB .III nájpalapékzsirísátísonozaylémezS

ólzsáLrotuK.rD
snecodialoksiõf

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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séinatõh,akitegrenE
,kotamaylofinatsálmará

kepég
.I notráMnnamdleF KIVEGMB .V

itúsavygan.tRtúsaVitrufnebE-norpoS-rõyGA
kanásálánzsahlefaigreneisátatnovsomalliv

iesédrékûrezsõdi

sárdnAnáD.rD
snecodimeteyge

séinatõh,akitegrenE
,kotamaylofinatsálmará

kepég
.II náitzsirKrámaL KIVEGMB .VI

sérémasálázilamitpotazóláhûgéstlüzsefsiK
nájpala

návtsIadjaV.rD
snecodimeteyge
ygröyGavroM.rD

séinatõh,akitegrenE
,kotamaylofinatsálmará

kepég
.III sclobazSilomáZ KKAEM .0002

aasátahrezsdnerafiratsomallivjúzA
eriegéstlökisélemretsátráyggalazsméf

énsámaTzsievlemmezS.rD
snecodialoksiõf

séinatõh,akitegrenE
,kotamaylofinatsálmará

kepég
jídnölüK arálKakniS KKAEM .0002

inebzöksálogadaecnemekótízzióziscoK
asázorátahgemkaniaynozsivõh

robiTsorpaK.rD
snecodimeteyge

séinatõh,akitegrenE
,kotamaylofinatsálmará

kepég
terésciD

szálaBóscuruK
ólzsáLnáibáF KSKEGMB .VI asátímázsõtílezöksétûhtápalanibruT

ermIatnáS.rD
snecodimeteyge

sésétípÉ
tezekrezstelüpé

.I ecneBsójaH KÖÉEGMB .V
–iepékõleiailgnasédíhcnáLiynehcézSA

lõbémezsajákonupézsmádÁkralC
sólkiMiynávI.rD
ránatimeteyge

sésétípÉ
tezekrezstelüpé

.II

atinAstiryaP
cnereFisegreyN
cnereFnáygsO
szálaBõszeD

FIZS
.III
.II

asátíjúlefketelüpélenaP

cnereFkáneB
sutknujdaialoksiõf

esemEókaM
srátaknumsoynámodut

sésétípÉ
tezekrezstelüpé

.III airótkiVscirálaM KÖÉEGMB .V
molpmetsukilotakinreuamnietsA

,asázorátahgem,atalágszivkaniasádosoráktelüpé
zohkusálágirrokatalsavaj

sólkiMsoláG.rD
ránatimeteyge

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT

XXV. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

6Mûszaki Tudományi Szekció



sésétípÉ
tezekrezstelüpé

jídnölüK
airáMhtálloK

ermInábrO KZSÉEGMB .VI keséletegizsisétípéylémvítanretlA
rodnáShtávroH
sutknujdaimeteyge

sésétípÉ
tezekrezstelüpé

terésciD
náitzsirKidsevöK

õnrEzsálaH KFMMPETP .III
anebrétõle,asátítzsitkanátazkolmohknietelüpÉ

kotazkolmohúgaynaõk
alittAllézS

dégesránatimeteyge

sétezsétípÉ
tenétröttezsétípé

.I nilataKyztóraM KZSÉEGMB .IV
itelémleséasátatukkanárávcnábosC

ajóickurtsnoker

snecodimeteygesámaTsõzeM.rD
,zsétípéygröyGrékezS

zsénétröttezsévûm

sétezsétípÉ
tenétröttezsétípé

.II arifmaZaeLógroF KÖÉEGMB .V atalágszivkeniekélmeûmarteP
sokÁköröT.rD
snecodimeteyge

sétezsétípÉ
tenétröttezsétípé

.III
aráShtávroH
aerdnAscákaT KZSÉEGMB .V notloSkécnipsorobsoynámoygaH

sengÁhgolaB.yG
dégesránatimeteyge

sétezsétípÉ
tenétröttezsétípé

jídnölüK
sámaTnáhriS
ylegreGránloM ZSODK

rázafsokkamaygava,kogástucnuH
...lõrésédökûm

ránatkönrémsámaTaszóJ
õlesivpékitelüretrobiTreyamttoK

sétezsétípÉ
tenétröttezsétípé

terésciD
retzsElpmaH
srÕyssóygiK KZSÉEGMB .III roksÕ–nosurpiCiasázotlávamroftezsétípézA

sámaTsõzeM.rD
snecodimeteyge

,aigólonhcetoeG
ikazsûm,aizédoeg

ynámodutdlöf
.I feszóJrobáGygaN KFFFEMYN .0002 lerrevtfozsofnIpaMasálátrevnokynámolláTAD

sárdnAsepezS.rD
snecodialoksiõf

,aigólonhcetoeG
ikazsûm,aizédoeg

ynámodutdlöf
jídnölüK mádÁzsukaR KÖÉEGMB

kanájóicáttengivaremakõzepékynéfigéL
esézelledom

dáprÁisraB.rD
sutknujdaimeteyge

,aigólonhcetoeG
ikazsûm,aizédoeg

ynámodutdlöf
jídnölüK aerdnAievöL KFMEM .V

séiagásnodjalutkogaynavítkatelüleF
arásátírozsikjaloõkasálánzsahlef

sonáJhtóT.rD
snecodimeteyge

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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,aigólonhcetoeG
ikazsûm,aizédoeg

ynámodutdlöf
terésciD

robáGiscuM
návtsIiaduB KFMEM .VI

ttotísólavgemlevõreveksotápalógrofsiláixA
atalágszivsétízsékóiznepzsuzs

ránatimeteygenávInájraT.rD
sutknujdaimeteygefeszóJiltiaF.rD

tezsépéG .I sábanraBiatóK KÉGEGMB .VI
keygelepórtoezaútnoprrofsilámixaM

lavóicállitzsedvítkartxesozsakazsasátzsalávtézs
snecodimeteygeretéPgnáL.rD

ótagllah-DhProbáGaldoM

tezsépéG .II alittAidólmoK KÉGEM .V
kesétökttotzsarrofrezélséttetzsegehrezéL

asátílnosahezssösemelesegév
snecodimeteygesárdnAhgolaB.rD

nietsnekcelFcraM

tezsépéG .III szálaBinéscnerT KSKEGMB .V ynámlálatraygamtnimrotárubrakA sutknujdaimeteygeuiviLuihciniF.rD

tezsépéG jídnölüK limEsonáJizcraM KFMMPETP .II zohkorotomnorknizsaerawtfossóicálumizS ránatimeteygenenikoJinapaT

tezsépéG terésciD
M sorázsé

dáprÁymorámoK
feszóJsomliVakpiL

KSKEGMB .V
útáhrágobesétípéebrotomleseidfloGWV

ebnegawskloV
sutknujdaimeteygeuiviLuihciniF.rD

aigólonhcetsátráygpéG
sézevretpég,iezökzsesé

.I
notráMegisC
retéPikézsanóR KÉGEM .V

kenieségnelóravasckevûmótjahpégmázsrezS
atalágsziv

ránatimeteygealuyGóktaP.rD
snecodimeteygeyloráKógaraF.rD

aigólonhcetsátráygpéG
sézevretpég,iezökzsesé

.II
radaviTiyglövmaraG

tniláBagraV KÉGEGMB .V esérémketenemsopúK
tniláBkizcaL.rD
sutknujdaimeteyge

aigólonhcetsátráygpéG
sézevretpég,iezökzsesé

.III sonáJiköpsüP KÉGEGMB .V zehgésygesukiluardihesétzseljefludomõlehreT
gnaoHyuHneyugN.rD

sutknujdaimeteyge

aigólonhcetsátráygpéG
sézevretpég,iezökzsesé

jídnölüK
retéPókiM
tniláBagraV KÉGEGMB

.V
.0002

kekereksagofsukitpillE
tniláBkizcaL.rD
sutknujdaimeteyge

aigólonhcetsátráygpéG
sézevretpég,iezökzsesé

terésciD sojaLakylozS KGBFMB .II ajákitzsongaidségzerúyttavizslágufirtneC
feszóJóbazS

sutknujdaialoksiõf

sésátíkalaynekélpéK
káigólonhcetitazsáhok

.I retéPyzcókraB KKAEM .0002
atamotuAalleCajóicálumizssádosoylátsirkarjÚ

lerrezsdóm
ránatimeteygesárdnAzsóoR.rD
sutknujdaimeteygesonáJregieG.rD

sésátíkalaynekélpéK
káigólonhcetitazsáhok

.II sclobazSisólmoK FIZS .0002
bbajúkanásázorátahgemgözspúkléfsilámitpozA

egésõtehel
ránatialoksiõfõnrErettirblaH.rD

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT

XXV. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

8Mûszaki Tudományi Szekció



sésátíkalaynekélpéK
káigólonhcetitazsáhok

.III
tebészrEiköpsüP

artePiynoszoP
ednüTakniS

KKAEM .V
iaigrullatemkeynévtnösavirapiûmrájA

kanágásnodjalutigásdrálizssékenégésõnim
atalágsziv

agraVsnecodimeteygeõneJlúD.rD
zsudnarotkodólzsáL

sésátíkalaynekélpéK
káigólonhcetitazsáhok

jídnölüK alittAidólmoK KÉGEM .V ariatamaylofõhsétzsegehaasátahgaynagazohA
snecodimeteygesárdnAhgolaB.rD

.forp.ssakriK.SrehpotsirhC.rD

sésátíkalaynekélpéK
káigólonhcetitazsáhok

terésciD
tebészrEiköpsüP

artePiynoszoP
ednüTakniS

KKAEM .V
nárossétnözalõbkekérevekózámrofûsétökiygeV

esézmelekaniasázotlávsámoynkozágõdõzpék
etneveLhtóT.rD

snecodimeteyge.vzst

sé-rezsimlelé,-ûynnöK
irapigaynaûm
káigólonhcet

.I
szálaBsizcraM
sámaTynáráB

KÉGEGMB .V
remilopsálázitamotuapégõtzsegeH

zehésétzsegehketezekrezspég
robiTynágizC.rD
snecodimeteyge

sé-rezsimlelé,-ûynnöK
irapigaynaûm
káigólonhcet

.II reduhKdamhA KKRFMB .III atalágszivketevözsavynopA
snecodialoksiõfsengÁiavoyG

õtezevisátísotzibgésõnimsonáJppaP

sé-rezsimlelé,-ûynnöK
irapigaynaûm
káigólonhcet

.III
sámaTiynorboD

sárdnAhtóT
KKRFMB .III

gaynatlorátennebaséókscaznéliteiloP
lerrezsdóms-CLPHatalágszivkanásátahnösclök

ailíceC.EiartiyNénsámaT
sutknujdaialoksiõf

návtsIóbmáZ

sé-rezsimlelé,-ûynnöK
irapigaynaûm
káigólonhcet

jídnölüK aemíTisulafmáL KFTTFYN .III
sátráygnálecropaségésretsemsakezafA
gióludrofderzezaiáigólonhcet,etenétröt

nogázsroraygaMtelekkazsÉ

ókidlIzsorO
dégesránatialoksiõf

sé-rezsimlelé,-ûynnöK
irapigaynaûm
káigólonhcet

terésciD akinoreVisorboD KKRFMB .III
”.knüzsegemtima,sálogamoscA„
kosárájleisázáluzspaksékáluzspaK

.rdénérdnEylébroB
snecodialoksiõf

,sétípésédekelzöK
mezüsédekelzök

.I szálaBrévóJ KSKEGMB .VI
sátíynárimolagrofúpalaóidáR

nebsédekelzökitúsava
cnereFidáraP.rD
snecodimeteyge
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,sétípésédekelzöK
mezüsédekelzök

.II
szálaBitsáP
scivokaJzcnirP

robiT
KÖÉEGMB

.III
.V

.Vzanebkevése-0991zaesédõljefmolagrofA
gázsroraygaMnósoyloFisédekelzöKiapóruE.zs

ttözökainévolzSsé

snecodimeteygeabasCzsorO.rD
ótagllah-DhParóDnnamhcaB
snecodimeteygepeLnajraM.rD

,sétípésédekelzöK
mezüsédekelzök

.III
atráMkedeneB
aerdnAnodalH

KSKEGMB .V
sédekelzökraygamaeperezstenretnIzA

nebésétzseljef

õneJidokoT.rD
sutknujdaimeteyge

retéPirávõK

,sétípésédekelzöK
mezüsédekelzök

jídnölüK

retéPidravdU
nnairaMrázáL
aerdnAlebroK
agniKattiGadiV

sámaThtóT
tniláBrámóK

FIZS
.III
.II

isédekelzökzsubótuAnáloVnonnaPA
ajóicákinummokitalucragásasrátynévzséR

ólzsáLygröyGygaN.rD
snecodialoksiõf

ótagllahialoksiõfretéPidravdU

,sétípésédekelzöK
mezüsédekelzök

jídnölüK
sárdnAylosraT
ólzsáLlaygnA
tniláBekõzS

KSKEGMB
.0002

.V
imlagroftalynozsivzsubótuase-11.tRVKBA

atalágszivkenieretémarap
sutknujdaimeteygesonáJhtóT.rD

zsudnarotkodtlosZekneD

,sétípésédekelzöK
mezüsédekelzök

terésciD gáriVazcreK FIZS .III
kanátazóláhsóicámrofniõsleb.tRnáloValaZA

esétzseljef
llecraMhtávroH

,sézevretgésõniM
,sézrõnelle-gésõnim

akinhcetsérém
.I retéPirávkísC KTTEGMB .VI

ttetzseljefikarátalágszivóicáelkuntnáméygDVC
esétzseljefbbávotsézednerebSMBI

snecodimeteygeygröyGsráH.rD
zsudnarotkodlatnAstávoK

,sézevretgésõniM
,sézrõnelle-gésõnim

akinhcetsérém
.II sclobazSrágnoB KIVEGMB .VI

iaigóloizifsámórdnizseonpaisávlavítkurtsbO
iegésõtehelisázoglodlefkelej

ránatimeteygetrebóRhtávroH.rD
zsudnarotkodretéPydaráV

,sézevretgésõniM
,sézrõnelle-gésõnim

akinhcetsérém
.III

sámaTscávoK
sárdnAnáscbaB

KGBFMB .II
lecxEtfosorciMasátagomátrezsdnerQAC
enilnolevésétzsejretikzséfretnizökzseõrém

lelletivtátada

snecodialoksiõffeszóJhtamraH.rD
sutknujdaialoksiõfénsonáJallaG

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK
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,sézevretgésõniM
,sézrõnelle-gésõnim

akinhcetsérém
jídnölüK akinóMreküyG KÉGEM .VI esézmelesátjúygkevöscynéftkapmoK

snecodimeteygeólzsáLidnomaK.rD
könrémõtzseljefólzsáLhtóT

,sézevretgésõniM
,sézrõnelle-gésõnim

akinhcetsérém
terésciD sámaTógaraF KFMFK .0002

trezsdómihcugaTsázoylábazsgésõniM
levégéstígesmargorpózamlakla

snecodialoksiõfabasCtlosZkáynahoJ
snecod.ksiõfólzsáLzsáradaM.rD

,akinahcemikazsûM
,akizif,akitametam
ketezekrezsikönrém

.I ylegreGólzsáLhgíV KÖÉEGMB .0002
kenésédeklesivtezekrezsaylápdíhmuinímulA

atalágszivsukiremun
snecodimeteygeólzsáLianuD.rD

.forp.ssaarukOorihcI.rD

,akinahcemikazsûM
,akizif,akitametam
ketezekrezsikönrém

.II abuHleheLõkesC KIVEGMB .V
yzzufólupalanosátnoblefkétrésirálugnizS

iasázamlaklaikazsûmséóicámixorppa
aléBsotnaL.rD
ránatimeteyge

,akinahcemikazsûM
,akizif,akitametam
ketezekrezsikönrém

.III robáGsámaT KÖÉEGMB .VI
kanásázotlávtopallákozamlahséscmezS

atalágsziv

nilataKigaB.rD
srátaknumõfsoynámodut

ránatimeteygeermIrátjoB.rD

,akinahcemikazsûM
,akizif,akitametam
ketezekrezsikönrém

jídnölüK alittAdogA KTTEGMB .V
sepégótímázskosárrofynéfilüklénadórtkelE

esézelledom
könrémõtzseljefalittAredáB.rD
snecodimeteygeygröyGsráH.rD

,akinahcemikazsûM
,akizif,akitametam
ketezekrezsikönrém

jídnölüK robáGránloM KÖÉEGMB .0002
,esézeterémkalafmátdlöF

iajdómisétísõregemséiasádosábihgem
senéDymlaD.rD
sutknujdaimeteyge

,akinahcemikazsûM
,akizif,akitametam
ketezekrezsikönrém

terésciD
alittAsötsüF
scivonatzsaN

cnereF
KÖÉEGMB .III

kanásálzsolegéstlüzsefascrátttetígneyglakkuyL
atalágszivsukiremun

nilataKigaB.rD
srátaknumõfsoynámodut

ránatimeteygeermIrátjoB.rD

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK
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sésétípézíV
.Imeledévtezeynrök

.I ókinAscivonelK KFMMPETP .III iegésõtehelisátísonzsahséiséreynikzágainópeD
aluyGarescuK
snecodialoksiõf

sésétípézíV
.Imeledévtezeynrök

.II
aivlizSruaF

aklanjaH
KFMEM .V

isátítzsitiaigóloibkenézivynnezssátráygIDTA
iávítanretlakanásárájle

snecodimeteygesonáJscákaT.rD
srátaknumsoynámodutnávtsIppaP

sésétípézíV
.Imeledévtezeynrök

.III aróDykaL KÖÉEGMB .V sédõzeynnezsdinaiciazsitA
enneirdAtnemelC
dégesránatimeteyge

sésétípézíV
.Imeledévtezeynrök

jídnölüK retéPhcaP KVKFMB
kétezevdabazsútnopmezsimledévtezeynröK

esézevret
cnereFyntovoN.rD

ránatimeteyge

sésétípézíV
.Imeledévtezeynrök

terésciD atiRaknosC KFMMYEIZS .9991
azsiT-anuDaatalágszivtamaylofisádarázsiK

nézsérilédkenézök
ránatialoksiõf.rdénõszeDscivoluD

õtezevylátzsoermIiafláP.rD

sésétípézíV
.IImeledévtezeynrök

.I anrEikzsnájburoP KFMEM .V
méfzéhentiloezsegésretseM

sóicprozsibaatalágszivkenégéssepékõtökgem
naódóloscpakzohsátatuk

snecodimeteygeallimdujLiynákoB.rD
snecodimeteygesonáJsotakaL.rD

sésétípézíV
.IImeledévtezeynrök

.II alittAcrobiT KKAEM .V
sálánzsahlefgaynaõlezütasésézeynnezsgélA
kanájnázakûmõreõH.IIazsiTSEAzaataloscpak

lützsereknájádlép

sengÁidéreS.rdénárepoW
snecodimeteyge
énrádalAnomiS

õtezevimledévtezeynrök

sésétípézíV
.IImeledévtezeynrök

.III akéRytsálaP KÖÉEGMB .V kezivráilüvíkdneR.0002–0791azsiT
aszóRamosC.rD
sutknujdaimeteyge

sésétípézíV
.IImeledévtezeynrök

jídnölüK robáGgnilgnüJ FJE .III
zaiegésõtehelisálázilamitposálátzsopmokA

aséóicártnecnoknégixoza,gaynakélada
nebéynévggüfmolatratgéssevden

sólkiMnomiS.rD
snecodialokisõf

sésétípézíV
.IImeledévtezeynrök

terésciD robáGscinomiS KFMMPETP .VI
sóicárgimkezivjalatttezeynnezslannáruzA

esélezekólavlakkatág
feszóJtrebuhcS
snecodialoksiõf

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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