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

.III-I
sézeyleh

1 FKVA kébmásZ 1 3 2 1 1 1 9 2

2 FDB ylehtabmozS 1 1 2 3 1 1 2 2 3 2 5 32 21

3 KTBED necerbeD 2 3 1 1 3 2 1 31 2

4 KFPWHED ynémrözsöbúdjaH 2 1 3 2

5 KTTED necerbeD 4 4 1

6 FD sorávjúanuD 2 1 3 1

7 FJE ajaB 1 2 2 1 1 1 8 0

8 FKE regE 4 1 1 3 1 01 1

9 KTBETLE tsepaduB 1 1 1 1 2 5 6 2 91 21

01 KFYGETLE tsepaduB 2 1 3 1

11 KFTETLE tsepaduB 1 1 1 1 1 5 2

21 KFÓTETLE tsepaduB 2 1 1 4 1

31 KFPSCEK rávsopaK 1 1 2 0

41 KFTFK témeksceK 1 1 0

51 FJK rávréhefsekézS 1 1 0

61 KFTERK sörõkygaN 1 1 0

71 FITK necerbeD 1 2 1 2 1 1 8 3

81 KTBEM cloksiM 1 1 1 3 0

91 KFTCEM katapsoráS 1 3 1 1 1 7 2

02 KFMTBFYN azáhygeríyN 1 2 3 2

12 KFTAEMYN rõyG 1 1 1 3 1 1 8 1

22 KFPBEMYN norpoS 1 1 1 3 0

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

.III-I
sézeyleh

42 IFEEFETP scéP 2 2 1

52 KFMMPETP scéP 1 2 3 1

62 ITETP scéP 1 1 2 1

72 FIZS rõyG 1 1 1 3 2

82 KJÁETZS degezS 1 1 1

92 KTBETZS degezS 1 1 1 1 1 1 6 2

03 KFTYGJETZS degezS 1 1 1 1 1 1 6 2

13 KFGFST abascsékéB 2 1 3 1

23 KTEV mérpzseV 1 1 0

33 FITV mogretzsE 1 1 0

43 ETBB ylédrE 1 1 1 2 5 3

53 TC rávszoloK 1 1 2 1

63 TEM ylédrE 1 1 0

73 ZSODK tsepaduB 1 1 0

:nesezssÖ 31 41 11 31 21 11 21 21 31 31 21 21 9 6 7 01 9 981 36
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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

ótturbkajíD
egezssö

AIGÓGADEP

1 telémleséleveN 31 1 1 2 4 2 –,000.07

2 aigóloicozsséleven–aigógadepttozamlaklA 41 1 1 2 4 5 –,000.07

3 .ItenétrötséleveN 11 1 1 1 3 2 –,000.06

4
ótílnosahezssö–.IItenétrötséleveN

akitilopsátatkozök–aigógadep
31 2 0 3 5 2 –,000.67

5
,aigógadepkétáj–aigógadepadovÓ

nabsátatkozaakitamrofni
21 1 1 2 4 3 –,000.07

6 akitkadiD 11 1 1 2 4 2 –,000.07

7 aigógadepsiláiceps-aigógadepygóyG 21 1 2 1 4 1 –,000.07

AIGÓLOHCIZSP

8 aigólohcizspláicozssé-gésiylémezS 21 1 2 1 4 1 –,000.08

9 natkelélttozamlaklA 31 1 1 2 4 1 –,000.07

01 aigólohcizspsonálatlásé-vítingoK 31 1 1 2 4 2 –,000.07

11 natkelélsédõljeF 21 1 1 2 4 1 –,000.07

21 aigólohcizspiaigógadeP 21 1 1 2 4 2 –,000.07

SÉDÕLEVÛMZÖK

31 akitétzsesétenétrötsédõlevûM 9 1 2 0 3 0 –,000.07

41 aigóloicozs)sédõlevûm(sételémleóicákinummoK 6 0 1 2 3 0 –,000.04

51 atalrokaygséetelémlesédõlevûmzökA 7 1 1 1 3 0 –,000.06

YNÁMODUTRÁTVYNÖK

61 iynámodutóicámrofnI 01 1 2 0 3 0 –,000.07

71 iynámodutrátvynöK 9 1 0 2 3 2 –,000.05

:nesezssÖ 981 71 91 72 36 62 –,000.631.1
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AIGÓGADEP

–aigógadepttozamlaklA
aigóloicozsséleven

.I námláKisékéB KTBETLE .VI
kámrofaknumttozamlakla,kosárávleiránatseygE
sevé41aieséggüfezssökeynémtísejletiólunatsé

nabásátínatakitametamkokáidraygam

návIisulaF.rD
snecodimeteyge

–aigógadepttozamlaklA
aigóloicozsséleven

.II énnátloZidõrdnE KFTYGJETZS .III agálivgnaha–ajgnahgálivA
.rdénfeszóJydabazS

ránatialoksiõf

–aigógadepttozamlaklA
aigóloicozsséleven

.III sengÁkáynroH KTBED .II
aséiacradukialoksikólunatynágicA

norobmozõzeMketelrésíkttetarkusátatzókrázlef
alleirbaGiatzsuP

dégesránatimeteyge

–aigógadepttozamlaklA
aigóloicozsséleven

.III
révygnöyGiaráS
aerdnAserevygeF KFPWHED

.VI

.VI
esélétígemsátilauxezsomohA

nebérökkosáloksipézöka
énérdnEránloM.rD
sutknujdaialoksiõf

–aigógadepttozamlaklA
aigóloicozsséleven

jídnölüK
ygaNénréheF

esemE KFTFK .VI
nohttokemreyGaléBógaraFitémekscekA

ulafkemreyGSOSsé
asátílnosahezssökenésélevenargásóllánö

aerdnAkescnoKénifneleJ
dégesránatialoksiõf

–aigógadepttozamlaklA
aigóloicozsséleven

jídnölüK robáGirávsaS FKVA .III
kekereygynágicttozoyládakanabsálunaT

aiesédrékitelémlekanásátatkosékenéséleven
nebérkütarútluksévleynynágic

tigraMóbazS.rdénzcnirõL
snecodialoksiõf

snecodialoksiõfnivrEiasraK.rD

–aigógadepttozamlaklA
aigóloicozsséleven

jídnölüK alleziGascomaK KFTETLE .III .0002nabáloksisonálatlázaóickelezS
sengÁykzceroB.rD

snecodialoksiõf

–aigógadepttozamlaklA
aigóloicozsséleven

jídnölüK aróDiavduL KFTAEMYN .VI
esézmelekõzeynétiaigóloicozsdálascbbõzmelleJ

nebérökkosáloksisik
yloráKnotraM.rD
snecodialoksiõf

–aigógadepttozamlaklA
aigóloicozsséleven

jídnölüK anigroeGekeB KFPBEMYN .III nosmásygomoS–nabáloksizakekereygynágiC
nilataKránloM

sutknujdaialoksiõf

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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akitkadiD .I
atteloiVhceknaJ

akletEisuB KTBETLE
.VI
.VI

nabájmargorpisézpékránatETLEzA
,kanióicávítomaylápkótagllahimeteygeõvevtzsér

iránatasékaniasárávlesotaloscpaklaváknum
,esélliezssökeniesélezpéklettotoklalóráyláp
ieséggüfezssöséesélelefgemólavlassámyge

tebészrErefohnloG
snecodimeteyge

akitkadiD .II tebészrEssiK KFPWHED .III gásynokétahiaigógadepaséDH/DA sutknujdaialoksiõfrodnáSifláP

akitkadiD .III lédAleináD KTBETLE .VI
ûvleyntékakákinhcetsékerezsdómisálunaT

nabsátatko
sengÁsomáV.rD
snecodimeteyge

akitkadiD .III anraBygaN FITK .III
kaniasánovgésiylémezsketlölejsugógadeP

kenégésiylémezssugógadepsiláedizaesézmele
nebérküt

ókidlIyhtsálaP.rdénsézcniP
snecodialoksiõf

akitkadiD jídnölüK annaszusZránloM KFTETLE .III
kaniasákozsisárájerrökkazskólunatA

atalágszivótílnosahezssö
énsárdnAyhcstoK.rD

snecodialoksiõf

akitkadiD jídnölüK annaszusZõteP FJK .II adlépaloksI
.vzstnávtsIséjneP.rD

snereferigásújfiatáeBiygehláP

–aigógadepygóyG
aigógadepsiláiceps

.II allebazIygaN FKVA .VI
nebtezeynrökisélüpeletõzöbnölüK

séeteremsigordkolataifõlé
iasákozsisátzsaygofgord

tigraMóbazS.rdénzcnirõL
snecodialoksiõf

–aigógadepygóyG
aigógadepsiláiceps

.III avÉednüTetniliM ETBB .I koravazsátratagamialoksizA
ólzsáLrodoF

sutknujdaimeteyge

–aigógadepygóyG
aigógadepsiláiceps

jídnölüK annaszusZraygaM KFYGETLE .VI
kaniamuidátsmurorutamearpaihtaponiterA
keynémzektevökiaigógadep;asázoynámlunat

radaviTólzsáLppaP.rD
sovroõfzsémezs
alleirbaGkábrezS.rD

zsémezskemreyg

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT

XXV. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

5Pedagógiai, Pszichológiai, Közmûvelõdési és Könyvtártudományi Szekció



–aigógadepygóyG
aigógadepsiláiceps

.II aklanjaHidaráV KFTCEM .I nabrokkemreygsázoklálpátsátéiD
énsólkiMahuM.rD
sutknujdaialoksiõf

–aigógadepygóyG
aigógadepsiláiceps

.I abasCzsujaB KFTAEMYN .VI
-”sikorájnebéyglövkanákéynrálálahaaH„

sé-kemreygkegésgetebsotanagaD
nabrokõlüdres

arálKirávsUénstivohuM
sutknujdaialoksiõf

telémleséleveN .I sámaTsokomoD KTBETLE .II asázotlávkednerkétréiólunaT sutknujdaimeteygeygröyGaynokiM

telémleséleveN .II attigirBeremezS FD .0002 nabáloksizaesélüseynévrékogojkáiD snecodialoksiõfaluyGnemeleK

telémleséleveN .III nilataKhtávroH FITK .VI esédrékynáhénsélevensosállavA snecodialoksiõfsonáJkesariG

telémleséleveN .III anitzsirKiynáruS FIZS .VI erezsdnersátahsélevenidálascA
annaszusZiylehrásáV.rD

snecodialoksiõf

telémleséleveN jídnölüK
aemíTidnátzsoK

ókidlI ETBB
kõlüdresaeperezstezsékrescA

nebésédõljefgésiylémezs
õkinEetniliMekõzS
dégesránatimeteyge

telémleséleveN jídnölüK akinóMygaN KFTAEMYN .VI lemmezskemreygkõlüzS sutknujdaialoksiõfénfeszóJsiscoK

.ItenétrötséleveN .I aylosrOnámláK KTBETLE
.VI
.II

kõnránatnágamimeteygeõslezA
avÉsclobazS.rD
snecodimeteyge

.ItenétrötséleveN .II annAamiS FKVA .VI nogázsroraygaMirokpézökasélevenõnirotsoloK
aluyGrádáK

snecodialoksiõf

.ItenétrötséleveN .III aylosrOytzsereK KFTETLE .VI
:ajótípalagemsélevenynáelbbõslefiylédrezA

ainotnAodnareGeD
egésynekévetiaigógadepõtmeretaloksisé

nilataKréheF.rD
ránatialoksiõf

.ItenétrötséleveN jídnölüK robáGókuB FKVA .III
sé-ylehgészökyglövannAkokéladA

zehétenétrötaloksi
aluyGrádáK

snecodialoksiõf

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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.ItenétrötséleveN jídnölüK attelokiNókerK FKVA .III
sésonálatlÁnivrEóbazSitsepaduBaketezejeF
séajáloksIsonálatlÁkózogloD,muizánmigkazS

lõbétenétrötkanámuizánmiG

aluyGrádáK
snecodialoksiõf

–.IItenétrötséleveN
aigógadepótílnosahezssö

akitilopsátatkozök–
.I robáGisólloH KTBED .II,.V

kanájákitilopsátatkoóinUiapóruEzA
nebérkütsédõljefgojigéssözökaasálukalaik

alleirbaGiatzsuP
dégesránatimeteyge

–.IItenétrötséleveN
aigógadepótílnosahezssö

akitilopsátatkozök–
.I tiduJianjaR KTBETLE .VI,.V

ygeajóicpecnokisélevenirossetnoMairaM
nebsétílezökgemûrezsjúnasotájas

návtsIkisobáB.rD
ránatimeteyge.vzst

–.IItenétrötséleveN
aigógadepótílnosahezssö

akitilopsátatkozök–
.III aylosrOytzsereK KFTETLE .VI erygüsélevenraygamaasátahsumziportnalifA

nilataKréheF.rD
ránatialoksiõf

–.IItenétrötséleveN
aigógadepótílnosahezssö

akitilopsátatkozök–
.III

iygábodlázS
dnomgisZ FITK .III

–tánetihaajtúsádutA
etenétrötsátatkobarazA

.vzstretéPabrosC.rD

–.IItenétrötséleveN
aigógadepótílnosahezssö

akitilopsátatkozök–
.III sengÁkiynroH KFMMPETP .VI

raygamtékajóiznemidiapóruesátatkozA
nabájmargorptrápitnemalrap

sojaLagraV.rD
ránatialoksiõf

–.IItenétrötséleveN
aigógadepótílnosahezssö

akitilopsátatkozök–
jídnölüK ókidlIhteméN FITK .III

…ygélakilgödlõtimA
nabsátatkozökraygamiamasátivizssapygavA

ókidlIyhtsálaP.rdénsézcniP
snecodialoksiõf

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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–.IItenétrötséleveN
aigógadepótílnosahezssö

akitilopsátatkozök–
jídnölüK ólzsáLidüS KFMMPETP .VI

margorpialoksiiedrE
nabzáhnákilePiseylégeresa

ódaaróaylobIhteméN.rdéniartiyN

–aigógadepadovÓ
,aigógadepkétáj

nabsátatkozaakitamrofni
.I akinóMabuG KFGFST .III

zaóicátneiroaylápsésátzsalávaylápA
nebérökkótagllahsugógadepadovó

akinoreVréheF
snecodialoksiõf

–aigógadepadovÓ
,aigógadepkétáj

nabsátatkozaakitamrofni
.II

htóTénsûdegeH
annaszusZ KFÓTETLE .0002

nebsélevenkemreygaenezA
giroksáloksilõtsételüzs

énrobáGfarG
ránatialoksiõf

–aigógadepadovÓ
,aigógadepkétáj

nabsátatkozaakitamrofni
.III retzsEysavoL KFTCEM .II nóllatsoRinélpmeZaadovóiedrE

ókinAyalomoKénóreF
snecodialoksiõf

–aigógadepadovÓ
,aigógadepkétáj

nabsátatkozaakitamrofni
.III retzsEhtóT FIZS .0002

iylémezssé-zökzsesátatkoakitamrofnizA
úkofpézöksorávrõyGatalágszivkenérettáh

nebieynémzétniisátatko

nátloZsedlöF.rD
snecodialoksiõf

–aigógadepadovÓ
,aigógadepkétáj

nabsátatkozaakitamrofni
jídnölüK nilataKsokáR FKVA .II

asátahóicákinummokgemötA
erésédõljefkemreygsádovóza

annAiynokaB.rD
snecodialoksiõf

–aigógadepadovÓ
,aigógadepkétáj

nabsátatkozaakitamrofni
jídnölüK annaszusZizcéG KFTCEM .II

úroksádovózaeperezskokétájiakitametaM
nebésétzseljefgéssepékkekemreyg

anlodgaMrázsisC.rdénscûzS
snecodialoksiõf.vzst

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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–aigógadepadovÓ
,aigógadepkétáj

nabsátatkozaakitamrofni
jídnölüK tlosZygaN KFGFST .III iasákozskétájkettõnleflataiF

atráMkilbehCénboB
sutknujdaialoksiõf

AIGÓLOHCIZSP

natkelélttozamlaklA .I
návtsIscávoK
õkinEiygálizS ETBB

.VI

.VI
tegésttezeletöklesétegésttedegéleiylehaknumA

kõzeynétitezevrezsséseylémezsólosáylofeb
akéRsonáJ

dégesránatimeteyge

natkelélttozamlaklA .II airótkiVitóraM FDB .0002
aamórdnizsvítkarepihsoravazmeleygifA
ieteremsiitalrokaygséitelémlekosugógadep

nebérküt

atinAzceloH
dégesránatialoksiõf

natkelélttozamlaklA .III
naduRénsegevüS

tigraM KFYGETLE .0002
kenésédõljefiarokkekemreygtlüréssátáL

iõzmellej
atáeByanórP

sutknujdaialoksiõf

natkelélttozamlaklA .III adliTzsázS KFMTBFYN .III
kosáloksisonálatláiõzmellejkosutkilfnokA

nebéynémelévsénebésédeklesiv
énérmIsekereK.rD

snecodialoksiõf

natkelélttozamlaklA jídnölüK tlosZaviygezS KTBETP .III
iakitilopakesédekzétnivítanimirkzsiD

nablatazohsétnöd
cnereFsõrE.rD
ránatimeteyge

natkelélsédõljeF .I anidEsavmaH KTBETP .VI
akekemreygúroksádóvózae-kizseverzsÉ

?tésétrésgemkámixamiságlasrát
sclobazSssiK

dégesránatimeteyge

natkelélsédõljeF .II
-trebóRiszálaB

ailemaCusuR ETBB
.VI
.III

igésõnim:nabámoynkenétederekniekélmE
séseylehkeylémezssõdisélataifakegésbnölük

ttözökieséremsilefsevét

uraloviBnairdA
dégesránatimeteyge

natkelélsédõljeF .III tiduJsorázséM FDB
,.VI
.I

keniõzeynétréttáhsézpéktenütnégohcizspA
zalénkekemreygsáloksisikatalágsziv

nebérkütkoravazsávla

atinAzceloH
dégesránatialoksiõf

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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natkelélsédõljeF .III
annaszusZllenhcS
alleirbaGisõhleF KTBETZS

.VI

.VI
ikemreygaeperezsttetetnütikkolécA

nabsáznátu
abasChélP.rD
ránatimeteyge

natkelélsédõljeF jídnölüK anitzsirKscávoK KFTAEMYN .VI
óicázilaicozsaajákitamelborpynágamA

nabátamaylof
atloraSköröTénzsorO

sutknujdaialoksiõf

sonálatlásé-vítingoK
aigólohcizsp

.I cnereFogylobnoH KTBETLE .VI
óicágergezsmaertsasésézpékienezA

eséggüfezssö
airélaVepésC.rD
snecodimeteyge

sonálatlásé-vítingoK
aigólohcizsp

.II annahoJygaN KTBETP .VI sétzsellisosupítonefséaimágomoH
sámaTiekzcereB

snecodimeteyge.vzst

sonálatlásé-vítingoK
aigólohcizsp

.III retzsEnázcoB KTBETLE .V
?erdezsezazzavazs,erdelüfassagllaH

korápózsoduezspsé-ózslognA
ajóicánimirkzsidinátusállah

airélaVepésC.rD
snecodimeteyge

sonálatlásé-vítingoK
aigólohcizsp

.III
alleirbaGisõhleF
annaszusZllenhcS KJÁETZS

.VI

.VI
iasázokatlávkerezsdnerisátatzoktanovirétA
?sukirtnecollasé/ygav-ogE;nabrokkemreygsik

abasChélP.rD
ránatimeteyge

sonálatlásé-vítingoK
aigólohcizsp

jídnölüK fótsirKscávoK KTBETZS .VI sátiraludomséaicnegilletnI
abasChélP.rD
ránatimeteyge

sonálatlásé-vítingoK
aigólohcizsp

jídnölüK sámaTynákaM KTBETP .II
sádózokéjátirétaséaicnegilletnizA

lénkõneséggüfezssö
sonáJialláK.rD
snecodimeteyge

aigólohcizspiaigógadeP .I
alégnAisevyneF

feszóJezcniV FDB
.III
.II

siláicozsaatalágszivségéikasézssertsA
náylápsugógadepanebéynévggüfgásttotagomát

atinAzceloH
dégesránatialoksiõf

aigólohcizspiaigógadeP .II ókidlIiszaG FDB .0002
óslazaatalágszivaicnanimodsiláretalA

nebérkütkaygrátnatsotazogat
yláhiMrápsáG.rD
snecodialoksiõf

aigólohcizspiaigógadeP .III
aszusZscávoK

akéRzsõsC TC
.VI
.VI

aasátahkenésélevönkétréaicnetepmokA
eréynémtísejletkekereygógnorozs

airáMizöksomazShtoR
ránatódaõle
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aigólohcizspiaigógadeP .III
aklanjaHizsakraB

akéRiaraG
esemEóbazS

KFMTBFYN
.III
.III
.III

ajóicázilaicozsialoksikólunatynágiC
návtsIzcremhcS.rD

ránatialokisõf

aigólohcizspiaigógadeP jídnölüK nneirdAõhteP KFTAEMYN .VI
isétzseljefsáloksisiktlürésnabkofehynE

iegésõtehel
énnámláKleppaW
sutknujdaialoksiõf

aigólohcizspiaigógadeP jídnölüK aksoriPsokáR KTBED .V
lekkezesékerettáhiséleveniõlüzsõzöbnölüK

ialoksikõlüdresaasátahgésttedegéleólav
eréynémtísejlet

givdeHyallaS.rD
sutknujdaimeteyge

aigólohcizspiaigógadeP
-vynöK
molatuj

nailiLiakásZ ZSODK roinuJ óizssergA

sé-gésiylémezS
aigólohcizspláicozs

.I
annAylekézS
aifósZadomeN KTBETLE

.III

.IV

:erettáhiakitenegmutnemarepmetnámuhA
nimapodúsupítse-4asékóiznemidgésiylémezS

ataloscpaksumzifromiloprotpecer

sutknujdaimeteygesonáJygaN.rD
snecodimeteygeairáMirávsaS.rD

sé-gésiylémezS
aigólohcizspláicozs

.II
esemEsokiyN
xirtaeBiderezS KTBETLE

.VI

.VI
,séggüftenretniza–”nabágásgofóláhA„

óickiddaisédeklesivjútnim
tlosZscivortemeD

sé-gésiylémezS
aigólohcizspláicozs

.II tiduJiallaS KTBETLE
,gésneletynémerA

?ejõzeynétókizirkiygegássokliygnözatnim
asálátpadaiazah)SR(aláksgésneletynémerA

aróDsotniroFlezcreP.rD
sutknujdaimeteyge

sé-gésiylémezS
aigólohcizspláicozs

.III
tebészrEkiscloH

nilataKisoráK
aylosrOezcniV

KTBETP
.V
.V
.V

kenévynökótagrofsilánozsrepretnisédekezsevA
nebérökkekereygsevé41–31sé8–7atalágsziv

sonáJólzsáL
ránatimeteyge

sé-gésiylémezS
aigólohcizspláicozs

jídnölüK annaszusZezcniV KTBETLE .III
atalágszivkotnopmezsisátzsalávráP

–nátnimsiláuxezsomohsésiláuxezsoreteh
lessétílezökgemiaigólohcizspsóicúlove

snecodimeteygeavÉiaynáB
sutknujdaimeteygeaerdnAllúD
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SÉDÕLEVÛMZÖK

etelémlesédõlevûmzökA
atalrokaygsé

.I sengÁnámáK FDB .VI esézmeleûtelélmezsRPkené-egamiFDBA
airáMóknaM.rD
ránatialoksiõf.vzst

etelémlesédõlevûmzökA
atalrokaygsé

.II annaszusZréeD IFEEFETP .V nabkazáheletieygemaynaraBasézpékttõnleF
aléBnáitzsirK.rD
sutknujdaimeteyge

etelémlesédõlevûmzökA
atalrokaygsé

.III
annaszusZhtóT
aifósZrázsisC FDB

.III

.III
esézmele,iasupítkeynévzedneR

ygröyGránloM
ótagzagiRP

etelémlesédõlevûmzökA
atalrokaygsé

-vynöK
molatuj

atinAreppuaZ FDB .VI ieséggüfezssösétítevzökarútlukaséRPA
airáMóknaM.rD
ránatialoksiõf.vzst

sételémleóicákinummoK
aigóloicozs)sédõlevûm(

.II ólzsáLiaduB FDB .III
aketnezütimygava,a-32rebótko.0002

?leppennüitezmenakánrotascévét
robáGköröT
snecodialoksiõf

sételémleóicákinummoK
aigóloicozs)sédõlevûm(

.III atáneRyludáR FDB .VI nabkétájnízsaóicákinummoK
robáGköröT
snecodialoksiõf

sételémleóicákinummoK
aigóloicozs)sédõlevûm(

.III ttelokiNregniduatS FKE .III
sátatukynémelévzöK.inlénebgésbbesiK

sálunata:tnopisérötiK.nednescereK
.rdénrodnáSóbazS

snecodialoksiõf

sételémleóicákinummoK
aigóloicozs)sédõlevûm(

-vynöK
molatuj

attigirBsejeF
attenAkiscreF FKE

.VI

.VI
iasákozsisárájabizomséesélzímlifkosáloksiõF

.rdénrodnáSóbazS
snecodialoksiõf

tenétrötsédõlevûM
akitétzsesé

.I náitzsirKirávtegizS ITETP .III
gásraygamigázsrotávrohA

nabdazázs.XXaetenétrötsédõlevûm
nilataKiréK.rdénsurbmA

snecodimeteyge

tenétrötsédõlevûM
akitétzsesé

.II feszóJpaP KTBETZS
,.VI
.III

kogásasrátynévzsériadmoyniylehrásávõzemdóH
8291–6981nebételésorávaegésõtnelej

návtsIkonoM.rD
ótagzagiõfKZSO,ránatialoksiõf
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tenétrötsédõlevûM
akitétzsesé

.II avÉllézS KFTYGJETZS .III
,ajátitraPllom-c:hcaBnaitsabeSnnahoJ

esézmele”ttoGremmorfudttoGO„za
énfeszóJibmoD.rD

ránatialoksiõf

tenétrötsédõlevûM
akitétzsesé

-vynöK
molatuj

anitzsirKseznéP FKVA .VI
kerévõnsamlagrittezevenlõrtzserektnezSA

)9291–4091(egésynekévetikébmász
cnereFrábaR

sutknujdaialoksiõf

YNÁMODUTRÁTVYNÖK

iynámodutóicámrofnI .I tiduJréscnereG FDB
séieynémzétnisóicámrofnióinUiapóruEzA

sönölük–nogázsroraygaMiajtnopzök
arkotnopzöKsóicátnemukoDiapóruEzalettetniket

yláhiMiyglövláP.rD
snecodialoksiõf.vzst

iynámodutóicámrofnI .II nilataKigaB FDB .0002
kotarióylofkazsiynámodutóicámrofnisé-rátvynöK

nevleynraygamséteménnetenretnIza
yláhiMiyglövláP.rD
snecodialoksiõf.vzst

iynámodutóicámrofnI .II akirEekiS KTTED
.V
.VI

iazahatnim,kazáheleT
iezsérrezsdneriakitamelet

iygröyGyanraT.rdénppuS.rD
sutknujdaimeteyge

iynámodutóicámrofnI
-vynöK
molatuj

nneirdAssiK KTTED
.V
.VI

isédökûmkarátvynöksukinortkelezA
–nájpalaadlépiazahiámélborp
rátvynöKsukinortkelEraygaM

annAikzcevdeMénáglaS
dégesránatimeteyge

iynámodutóicámrofnI
-vynöK
molatuj

nilevEesemEkávoN FKE .II
sukinortkelEraygaMaõtehlevönnaygoH

gásttotagotálrátvynök–agásttotagotálkarátvynöK
nebérkütkeynégiiólánzsahlefa

ednüTránloMénleygneL
dégesránatialoksiõf

iynámodutrátvynöK .I sonáJétáMrobiB KTBETLE .1002
séarátvynökirokpézökgástápaicrizA

iaynávtatmoynsõ

snecodimeteygeazéGpölüF.rD
ennairaMiadnoszoR.rD

õtezevrátvynökATM

tazogaT sézeyleH
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iynámodutrátvynöK .III
énmáharbÁ
anolIránloM FDB .0002

SISIamuirótreperzáhnízsA
6991–2991nabsizábtada

retéPiynáruM.rD
snecodialoksiõf

iynámodutrátvynöK .III aivlizSkisoK FDB .0002 sásavlozasékesevénezitA
airáMscávoK.rD
snecodialoksiõf

iynámodutrátvynöK
-vynöK
molatuj

allisCpuP FDB .0002 4991–9891amuirótreperimloHA
retéPiynáruM.rD
snecodialoksiõf

iynámodutrátvynöK
-vynöK
molatuj

sámaTidlöF FDB .0002
atalágszivsádagofebynégerûmícgecrehsikA

nebérökkekereygsevé21–11
airáMscávoK.rD
snecodialoksiõf

iynámodutrátvynöK
-vynöK
molatuj

éniynéscézS
aerdnAirávaléB FDB .0002

sásavlozaséóediva,óizíveletA
rátvynöKisoráVidátayganaeperezs

nabárátvynökkemreyG
)nebérkütsérémlefsevíõdrékyge(

airáMscávoK.rD
snecodialoksiõf

iynámodutrátvynöK
-vynöK
molatuj

allisCisclobazS KFPSCEK .III
ynémetjûygnávtsIyzökráSA
egésõtnelejitenétrötsédõlevûm

akirEldnaMénygaN
dégesránatialoksiõf

iynámodutrátvynöK jídnölüK aléBsárdnAizciG KTBETLE .I telémlezsoáKasésázoylátzsOzA
sengÁudjaH.rdéntáraB

ránatialoksiõf.vzst

iynámodutrátvynöK jídnölüK aerdnAudjaH KFTYGJETZS .0002
muizánmiGsonáJynarAzA

etenétrötkanárátvynök
sengÁudjaH.rdéntáraB

ránatialoksiõf.vzst

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK
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