
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 2 2 1

2 KFKKFGB tsepaduB 1 1 0

3 KTKEÁKB tsepaduB 1 2 1 1 1 6 2

4 KTEÁKB tsepaduB 1 1 1

5 KÉGEGMB tsepaduB 2 1 5 1 6 1 1 1 1 91 7

6 KTGEGMB tsepaduB 1 1 0

7 KTBED necerbeD 1 4 1 3 1 1 1 3 1 61 7

8 KFEED azáhygeríyN 1 1 0

9 KFPWHED ynémrözsöbúdjaH 1 1 1 3 1

01 EHRD necerbeD 1 1 1

11 EHE tsepaduB 1 1 1

21 FJE ajaB 1 1 2 0

31 FKE regE 2 1 1 4 1

41 KJÁETLE tsepaduB 2 4 3 9 4

51 KTBETLE tsepaduB 3 3 4 3 3 2 1 1 3 1 2 1 2 92 71

61 KFYGETLE tsepaduB 1 1 1 3 1

71 KTTETLE tsepaduB 2 2 0

81 KTÁEK rávsopaK 2 2 0

91 KFKFK témeksceK 1 1 0

02 KFTFK témeksceK 1 1 0

12 FJK rávréhefsekézS 1 1 2 0
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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

22 KTBEM cloksiM 2 3 3 4 1 1 3 71 3

32 KFTCEM katapsoráS 1 1 0

42 KFTAEMYN rõyG 1 1 2 1

52 KTMEMYN rávóraygamnosoM 1 1 1

62 ESZRO tsepaduB 1 1 0

72 KTBEKPP abascsiliP 4 6 1 1 4 1 71 7

82 KTBETP scéP 3 1 4 5 2 4 1 1 12 21

92 KFYGIETP drázskezS 1 2 3 1

03 KTKETP scéP 6 1 7 2

13 FTR tsepaduB 2 2 0

23 KFJEIZS ynérebzsáJ 1 1 0

33 ITVEIZS tsepaduB 1 1 0

43 FIZS rõyG 1 1 1 3 1

53 KTBETZS degezS 1 3 1 1 2 8 3

63 KFEETZS degezS 3 1 4 1

73 KFGFST abascsékéB 1 2 1 4 0

83 KTEV mérpzseV 1 1 1

93 FITV mogretzsE 2 2 2 3 1 01 0

04 ETBB rávszoloK 1 1 2 1 5 1

14 KGB deyneygaN 1 1 0

24 ZSODK tsepaduB 1 1 2 0

:nesezssÖ 61 9 41 31 9 31 11 51 41 11 01 21 7 9 7 01 9 01 21 8 912 87
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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

kotazoglod
*amázs

ótturbkajíD
egezssö

1 akitétzsE 61 1 1 3 5 3

2 ynámodutmliF 9 1 2 1 4 3

3 .IaifózoliF 41 0 3 3 6 3

4 .IIaifózoliF 31 1 1 2 4 1

5 tenétrötynámodut–-ynámoduttezeynröK 9 1 2 1 4 4

6 .IaigóloportnasiláicozssésilárutluK 31 1 2 2 5 4

7 .IIaigóloportnasiláicozssésilárutluK 11 1 1 2 4 2

8 ynámodutóicákinummokséaidéM 51 1 2 3 6 2

9 koynámoduttnemszdeneM 41 1 1 1 3 01

01 telémlesé-tenétrötsédõlevûM 11 1 1 1 3 2

11 .IaigólotiloP 01 1 2 1 4 0

21 .IIaigólotiloP 21 1 1 1 3 2

31 .IIIaigólotiloP 7 1 0 1 2 0

41 .IaknumsiláicozsséakitilopláicozS 9 1 2 1 4 1

51 .IIaknumsiláicozsséakitilopláicozS 7 1 1 1 3 0

61 aigólohcizspláicozS 01 1 1 1 3 3

71 .IaigóloicozS 9 1 2 2 5 1

81 .IIaigóloicozS 01 1 1 1 3 5

91 .IIIaigóloicozS 21 1 2 1 4 3

02 ynámodutsállaV 8 1 1 1 3 1

:nesezssÖ 912 91 92 03 87 05 tadascnin

ttüygelammolatujvynök*
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akitétzsE .I adreGnérIykalpézS KTBED .V iákinhcettlázitoresétjelefagamnözA
ylegreGisolaygnA.libah.rD

snecodimeteygeótagzagitezétni

akitétzsE .II aivíLrobáG KTBETP .VI,.III

–ajáicnenammisátitnedizA
asásázilautkakanájákitétzseezueleDsnelliG

sénéynégertsuorPlecraM
lützsereknétezsétsefnocaBsicnarF

snecodimeteygenáloJnábrO.rD
ránatimeteygeatáeBakmohT.rD

akitétzsE .III sengÁóksalB KTBEKPP .V sátínatasédnebareyeF snecodimeteygecnereFrehcröH

akitétzsE .III retéPsemezS KTEV .III,.VI esizenegaidégartA
nátloZrámlaK.rD
snecodimeteyge

akitétzsE .III õkinEagraV KTBETP .III,.VI
kodómdézseb–”epéktálkoglodA„

lóróicátnezerperipékdnallohidazázs.IIVXa
atáeBakmohT.rD

ránatimeteyge

akitétzsE jídnölüK annaszusZóscnaJ FKE ttezgév
ajákizifatemkenízsA
nebievûmaléBsavmaH

nilataKleihT.rdénzcnirõL
ránatialoksiõfDhP
sonáJykzcoboL.rD

ránatialoksiõf.vzstcSC

akitétzsE jídnölüK nátloZsopiS FJK
soynámodutnredomtzsopA

:moladorisukitzsatnaf
eynégerûmíccnámorueNnosbiGmailliW

iygröyGivlaftéR

akitétzsE jídnölüK nneirdAgéV KTBEKPP .III .asállav)akitétzse(málkerA.sétedrih)egI( sutknujdaimeteygesokÁscávoK

ynámodutmliF .I nátloZpölüF KTBETP .V
–kemlifsetemleléf,kaygrátsetemleléF
kenétenelejõslemlifrorrohûmícylokiSA

esézmele
dégesránatimeteygefeszóJitérsavaH

ynámodutmliF .II akinóMresiaK KTBEKPP .VI
sukilobmizsaigólirtikswolseiKA

asálozárbágásdabazs
ránatialoksiõftebészrEiygálizS.rD

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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ynámodutmliF .II nneirdAgéV KTBEKPP .III,.VI nebiejmlifókidlIideynEkepékiõnsékepékõN ránatialoksiõftebészrEiygálizS.rD

ynámodutmliF .III nádgoBjinlávaZ KÉGEGMB .VI lõréreklatSjikzsvokraTtalodnogynáhéN
ólzsáLiylopoR
éncnereFkáeD

ynámodutmliF jídnölüK anitzsirKnáaB KTBEKPP .V,.VI mlifzsutlukraygamA
ylegreGyscákiB
ódaaróimeteyge

ynámodutmliF jídnölüK ólzsáLylébroB KTBEKPP .VI óizssergAmliFaidéM ránatialoksiõftebészrEiygálizS.rD

ynámodutmliF jídnölüK umaSyeremezS KÉGEGMB .V tezsétípézasépékógzomA
sutknujdaimeteygesonáJiatolaP

sutknujdaimeteygenávtsIroB

.IaifózoliF .II láPiynokaB KTBETZS .I,.VI kesédeklémleiaigóloportnA
ráplAcnosoL
ódaõlettozíbgem

.IaifózoliF .II areVldneB KTBETLE .III
rebuBnitraMegésbnölükakitpilakopaséaicéfórP

nájpalaasárítéksebuaTbocaJsé
ygröyGrátaT

snecodimeteyge

.IaifózoliF .II atloraSikzceD KTBETZS .VI
gésimmessétéL

zaegésõtehel”aigólotnoivle„tnimaifózolifA(
)nájtnoziroh”gásipannednimsogaltá„

rodnáSremérK.rD
sutknujdaimeteyge

.IaifózoliF .III airótkiVssiK KTBED .V
gésilebõdigéssegévatnimsánábgemA

nabájákitétzsetnaKegésnelejkenésétzseggüflef
óttOizivéH.rD
snecodimeteyge

.IaifózoliF .III robáGsárdnAianóR KTBETLE .V,.VI
sanivéLkidamrahasékosáMa,kisáMA

nabájáifózolif

.IaifózoliF .III nilataKnomiS KTBED .II
iduerfA(nebsizílanaohcizspaiaságnoylobõnA
.Dajákitirkkanásázorátahgemnösizílanaohcizsp
)nájpalaeynégerûmícletohréhefAsamohT.M

ránatimeteygeyláhiMadjaV.rD
dégesránatimeteygerobiTkáytuS

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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.IaifózoliF jídnölüK robáGitápráK KTBETZS .V,.VI
lettetniketódnallá,lórámlagofótingoknizA

ardraagekreiK
nátloZegneyG.rD
snecodimeteyge

.IaifózoliF jídnölüK allisCtalaS KTBED .II,.VI
.aifózolifitnatnim,aifózolifA–naroiClimE

evynökizéksálmobA
óttOizivéH.rD
snecodimeteyge

.IaifózoliF
-vynöK
molatuj

akirEscávoK KFGFST .II
reuahnepohcSeséserekgásgodloB

lützsereknételesclöbtelé
arálKsázúBénrelleF
sutknujdaialoksiõf

.IIaifózoliF .I szálaBsineyG KTBETLE .III,.I kerezsdnertrázko-sözökihcabnehcieR snecodimeteygesólkiMiedéR.rD

.IIaifózoliF .II návtsIaknaD KTBETP .VI
aiegésõtehelaifózolifvleynsunáyelekrebygE
séyelekreB–nabáifózolifsukitilanasrátrok
lóráimótohcidmellezs-gaynazanosdivaD

sonáJsoroB.rD
ránatimeteyge.vzst

.IIaifózoliF .III cnereFsárdnA KTBETP .IV evlegésygeimleznazA ránatimeteyge.vzstsonáJsoroB.rD

.IIaifózoliF .III ygröyGyapáP KTBEKPP .VI,.V
sizétopih-aicnegilletnisegésretsemsõrezA

iereköygsunáizetrak
sutknujdaimeteygefeszóJrálloK

.IIaifózoliF jídnölüK retéPagraV KÉGEGMB .III géssepékõremsigemirebmezasésetracseD ránatimeteygeatráMréheF.rD

,ynámoduttezeynröK
tenétrötynámodut

.I annaszusZscindaR KMEMYN .VI nebéygemnorpoS-nosoM-rõyGmolagzomdlöZ ránatimeteygenávtsIóbazS.rD

,ynámoduttezeynröK
tenétrötynámodut

.II retéPhgolaB KÉGEGMB .II kerekcercsékerekcaH snecodimeteyge.rdénálittAhtóT

,ynámoduttezeynröK
tenétrötynámodut

.II õgreGkávoN KFPWHED .III ajárútlukrétózstájcloksiM?loheD?knuzsstáJ sutknujdaimeteygerodnáSifláP

,ynámoduttezeynröK
tenétrötynámodut

.III leináDitegizS KÉGEGMB .VI
kanátazóláhlanovtúsavsomallivitsepadubA

gikniajpanlõtketedzekaesédõljef
snecodimeteygeakirEiynásraV.rD

,ynámoduttezeynröK
tenétrötynámodut

jídnölüK
sojaLnátloZygaN

szálaBóbazS KÉGEGMB .II iegésõteheljúsádokládzagkédalluhA snecodimeteygesólkiMelüF

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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,ynámoduttezeynröK
tenétrötynámodut

-vynöK
molatuj

tlosZiynobA KTKEÁKB .II
kétzelejerõleygoha,vé.0002A

tlusólavgemygohasé
avÉgediR.rD
snecodimeteyge

,ynámoduttezeynröK
tenétrötynámodut

-vynöK
molatuj

rotkiVrándoB KÉGEGMB ajáigóloicozsakitametamA
atráMréheF.rD
ránatimeteyge

,ynámoduttezeynröK
tenétrötynámodut

-vynöK
molatuj

neirdArezieR
sonáJiakscaB KÉGEGMB .III esédõljefkenésédekelzökgemöttsepaduB

ygröyGóksciL.rD
snecodimeteyge

siláicozssé-silárutluK
.Iaigóloportna

.I õneJidóB KTBETP .V
ióicknufsukilobmizstezsétípézA

nebécnedemiláKa
tlosZótrájízS

sutknujdaimeteyge

siláicozssé-silárutluK
.Iaigóloportna

.II retzsEazciruyG KTBETP .III
zatnimúscúbipananlodgaMairáMidlöflasA

eretnízsséezökzsekenésétmeretgálivnelle
tlosZótrájízS

sutknujdaimeteyge

siláicozssé-silárutluK
.Iaigóloportna

.II ólzsáLiygomoS KTBETP .V nabialadtanoVetekeFakáipítoeretzsamoR
feszóJitérsavaH
dégesránatimeteyge

siláicozssé-silárutluK
.Iaigóloportna

.III gáriVlanjaH KTBETLE .III
géssözökigásadjavygE”rahivatekeleveltniM„
iaigóloportnasilárutlukkaniataloscpaksukinteretni

esétílezökgem

sojaLrálgoB
snecodimeteygettozamlaguyn

siláicozssé-silárutluK
.Iaigóloportna

.III ataKhtávroH KTBETLE .II

küjremsigemnabbojygoh,knulánikketreyG„
raygamisulafygekodózipE”tsámyge
iaigóloportna(lõbételégéssözökynágic

)ynámlunattese

abasCianórP
dégesránatimeteyge

yláhiMynákráS
snecodimeteyge

siláicozssé-silárutluK
.Iaigóloportna

jídnölüK

azéGlesserB
rodnAleygneL

erdnE
cnereFnomiS
annaszusZköröT

KTBEM
.V
.VI

–etseTegÍzA
amoriakzsuzaaifárgoicozsmlif
lõrtezekelüyGynétzserekdabazS

gnortS.AnhoJ.forP

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT

XXV. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

7Társadalomtudományi Szekció



siláicozssé-silárutluK
.Iaigóloportna

-vynöK
molatuj

anidEataF
aivlizSygaN KTBEM

.VI

.III

”!õreótratgemaneygelgéssözökulafA„
eperezsketezevrezssilámrofA

aséóizéhokimladasráta
néscnisCnabásátíkalaiktadutsátitnedisilákol

ólzsáLiynásroB.rD
snecodimeteyge

siláicozssé-silárutluK
.Iaigóloportna

-vynöK
molatuj

arálKnotraM KTBETLE .VI
nabkosákozsagésbnölükA
kiljernabsázoklodnogasé

yláhiMynákráS.rD
snecodimeteyge

siláicozssé-silárutluK
.Iaigóloportna

-vynöK
molatuj

akrálgoBnomiS KTBETLE .II
irávdlöfylekézsyge–”lórgálivlút„akotalatzsapaT

sóicánividbéygeséiasámotálynozssatzsarap
iákinhcet

somliVgezseK.rD
snecodimeteyge

siláicozssé-silárutluK
.IIaigóloportna

.I

azéGlesserB
erdnErodnAleygneL

cnereFnomiS
annaszusZköröT

KTBEM .V,.VI
ygeynámlunat–gásttotzsogemygavgésygE
sikitnemrátahieygemgereB-rámtazS-sclobazS

lórásátitnedisélóriaynozsiviakintesélüpelet
gnortS.AnhoJ.forP

siláicozssé-silárutluK
.IIaigóloportna

.II tiduJsóltasC KTBEM .VI nabynoscáPzsévûmvíanygE–teléttogarafabáF
sutknujdaimeteygerobáGózciB.rD
snecodimeteygenorÁikenteP.rD

siláicozssé-silárutluK
.IIaigóloportna

.III anitzsirKkánizdeJ KTBETP .I,.III nebécnedem-iláKaynávtálsésátilarkazS sutknujdaimeteygetlosZótrájízS

siláicozssé-silárutluK
.IIaigóloportna

.III
sonáJsákniláP
regnirifredeiN

akinoreV
KTBETLE

.VI
DhP

)neb-9991nokoszoBaknumpereT(norátahaulaF
ódaõlettozíbgemsengÁynátipaK
ódaõlettozíbgemrobáGynátipaK

siláicozssé-silárutluK
.IIaigóloportna

jídnölüK
szálaBadirF

sáirakaZ KTBEM .V ejémzsemuirótagrupA
robáGózciB.rD
sutknujdaimeteyge

siláicozssé-silárutluK
.IIaigóloportna

jídnölüK ailíceCiavoK KTBETLE .II
-ynágicraygamygE(ketenétrötiajlabmöG

)atalágsziviaigóloportnagéssözök
abasCianórP

dégesránatimeteyge

sé-aidéM
ynámodutóicákinummok

.I arálKránloM KTBED .V
izáhnízssrátrokaeperezssátilaidemitlumA

nabkóickudorp
anlodgaMiynáklaB.rD

sutknujdaimeteyge

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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sé-aidéM
ynámodutóicákinummok

.II robáGalleB KÉGEGMB .VI sclökrezaségoja,revtfozsA
erdnEnitraM

sutknujdaimeteyge

sé-aidéM
ynámodutóicákinummok

.II étáMrellüM KTBEKPP
.tezsévûmsésátiralupoP

tazorosóygahdneryge:skaePniwT
tebészrEiygálizS.rD

ránatialoksiõf

sé-aidéM
ynámodutóicákinummok

.III ólzsáLóríB KTBETP .V
óicámrofniséréT

niepékrétvítingokkosáloksiõfiscépa
robiTretseM

dégesránatimeteyge

sé-aidéM
ynámodutóicákinummok

.III atráMidóróK KTBED .VI kegettetseflulascnaK
adnileMserekezS.rD

snecodimeteyge

sé-aidéM
ynámodutóicákinummok

.III airótkiVetnezS KTBETP .V
asátahgássonávliynsóizíveletA

ardómdézsebiakitilopa
dhPsárdnAbakaJ

sé-aidéM
ynámodutóicákinummok

jídnölüK náitzsirKidárbmoD KTBETZS
silárutkurtsylázsivaidématsilaicozstzsopA

esétílezökgem
snecodimeteygeermIakzsáP.rD

sé-aidéM
ynámodutóicákinummok

jídnölüK tebészrEylegreG KTBETP .0002
asáticilotaktarióylofailigiVA

sézmelemolatraT.ttözök8991–5991
ránatimeteygebészÖiynároH

koynámoduttnemszdeneM .I rognosCsákusC KÉGEGMB .V
lakkótatláglozSitelzÜvíznetnisáduTA

asátahkóickaretnittotatylof)SBIK(
erésédõljefsóicávonnikotalalláva

ránatimeteyge.vzstermIykzsnorH.rD

koynámoduttnemszdeneM .II náitzsirKiziV KTKETP .V
kozsuruazsonidaimoT.gevümezsadoscA
ótjúyntekeynémlésiláuzivjúygE.néjdlöf

esétezevarcaipvynökesem
ránatimeteygerobáGeyttekeR.rD

koynámoduttnemszdeneM .III
gáriVóríB
atiRssierK KÉGEGMB .V

kenétezeynrökiakizifkeylehaknumiadorI
zalettetniketsönölük–esélekétrétazákcok

arkotnopmezsiaimónogre
könrémõtezevrobalrobáGregnihcsiM

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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koynámoduttnemszdeneM jídnölüK ylegreGiygomoS KTKETP nabióigéróinUiapóruEzaatalágszivóizéhokA feszóJrétniP.rD

koynámoduttnemszdeneM jídnölüK akrálgoBtzsiL KTKETP .III asátatukkanájóicízop”meteygeólocnát„A ránatimeteygeairáMkiscõröT.rD

koynámoduttnemszdeneM jídnölüK robáGiallaP KTKETP .V iesétílezökgemjúsérémynémtísejletiakitzsigolA

koynámoduttnemszdeneM jídnölüK szálaBykzcinrezeJ KTKETP
ejõvöjséajtlúmrezsdnermaylofráózsúscA

nogázsroraygaM
aluyGrelleZ.rD.jfi
snecodimeteyge

koynámoduttnemszdeneM jídnölüK sámaTzsaG KTKETP .III
–rapiygevraygamólukalatÁ

erégésynekévet.tRLOMaasátahsédrékrázágA
nátloZóbazS.rD

snecodimeteygealuyGrelleZ.rD.jfi

koynámoduttnemszdeneM
-vynöK
molatuj

adilAóbazS KTBED .V
kenéséröterõlemoladasrátsóicámrofnizA

nabkomálkersóizíveletaesédõzörküt
adnileMserekezS.rD

snecodimeteyge

koynámoduttnemszdeneM
-vynöK
molatuj

etneveLianráV KTKETP .VI keznépigáliVe
aluyGrelleZ.rD.jfi
snecodimeteyge

koynámoduttnemszdeneM
-vynöK
molatuj

sámaTzéR KTGEGMB .V esédõljefóickuaenilnozA
sutknujdaimeteygecnereFssiK.rD

ólzsáLscilavraK.Z.rD
snecodimeteyge

koynámoduttnemszdeneM
-vynöK
molatuj

robáGscitaK KTKETP .V akitzsigolsiláutriV

koynámoduttnemszdeneM
-vynöK
molatuj

annaszusZrodoF KÉGEGMB .V
-lognaygeasátísólavgemlledomMQFEzA

lántalallávseygevraygam
feszóJrápoT.rD
sutknujdaimeteyge

-tenétrötsédõlevûM
telémlesé

.I avÉtétöS FDB ttezgév
feszóJiataP–”tréárútlukódiszacraH„

agássáknum
.rdénérmIótnázS
snecodialoksiõf

-tenétrötsédõlevûM
telémlesé

.II aylosrOsinóB KTBEKPP .V
õszeDiynálotzsoKeröksédréklálahA

nabájákitzsicilbup
yláhiMssiK

sutknujdaimeteyge

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK
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-tenétrötsédõlevûM
telémlesé

.III aróNhtávroH KFTAEMYN .III
.núzakotalodnoG–alálahzsohtnikaüH

”lõrmelerezsgörög„
nátloZláG.rD

sutádidnak,ránatialoksiõf

-tenétrötsédõlevûM
telémlesé

jídnölüK annaszusZavroM FITV .VI nérdnetnezSasátahsézívrása-8381zA
anolIiabA

snecodialoksiõf

-tenétrötsédõlevûM
telémlesé

jídnölüK
aifósZkciR

akinoreVscûzS FITV .III
akizotratzehételgésküzsiklelanotaknredomA„
kánotakraygamagésynekévetizáhnízS(”záhnízs

)néjediúrobáhgáliv.IIattözök
snecodialoksiõfanolIiabA

.IaigólotiloP .I
ailénroKóbazS

artePitúksiK KJÁETLE .VI apóruEózotlávaségázsrogöröGkörözA
sámaTkilawoK

dégesránatimeteygedhP

.IaigólotiloP .II sezóMamosC KTBETLE .VI
aeroK-léDsé-kazsÉ.iakosélühyneizök-aerokA

sállánebmezsaegéstlekedrésözök
nebésétnekkösc

aluyGnádroJ
sutádidnak,snecodimeteyge

.IaigólotiloP .II rotkiVirávtegizS KTBETLE .VI trápsáknuMjÚzasérialBynoT
robiTsciscarvaN.rD
sutknujdaimeteyge

.IaigólotiloP .III dáprÁnozcuD KTKETP .III
tlölejtékA(sátzsalávkönleiakiremase-0002A

ótílnosahezssökanájmargorpigásadzag
)esézmele

snecodimeteygeláPscûzS
ennairaMitnemsomazS

sutknujdaimeteyge

.IIaigólotiloP .I abasChtóT KJÁETLE esédökûmrezsdnerisátzsalávraygamA sárdnAiynésöröK.rD

.IIaigólotiloP .II ylegreGynoscáraK KTEÁKB ttezgév
kosupítsátratagamisátzsaláV

nogázsroraygaM
8991–4991

sutknujdaimeteygerobáGakóT.rD
snecodimeteygeretéPtrebóR.rD

.IIaigólotiloP .III retzsEadózS KTKEÁKB .III
aatalágszivjafûmitnemalrapativtnim,sédrékA

tékõsleesélûyggázsrogásasrátzöKraygaM
nájpalaasulkic

robáGköröT
dégesránatimeteyge

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK
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.IIaigólotiloP jídnölüK ylegreGiynodráG FTR .III ataloscpakótjasaségésrõdnerA snecodialoksiõfanolIiynodoB.rD

.IIaigólotiloP jídnölüK ólzsáLaszóJ FTR .VI sátjahergévsétetnübaséóinUiapóruEzA snecodialoksiõfrobáGnájraT.rD

.IIIaigólotiloP .I abasChtóT KJÁETLE .III
?”iaynávdaram„sumzilarebilA

nabápóruEkotrápsilárebiL
robiTsciscarvaN.rD
sutknujdaimeteyge

.IIIaigólotiloP .III dáprÁiscézS KJÁETLE .VI

isátzsaláva”lõtieröksikgásdabazS„A
muróFatarkomeDraygaMA(gimelezõyg

lõtketedzekiarokaetenétröt
)gi-52suicrám.0991

yláhiMirahiB.rD
ránatimeteyge

séakitilopláicozS
.Iaknumsiláicozs

.I nilataKrámiT KFYGETLE .VI nabádovózasétígesdálasC
robáGiseygeH.rD
ránatialoksiõf.vzst

séakitilopláicozS
.Iaknumsiláicozs

.II
robáGrezcloH
alégnAsomoiS

KTBETLE
)IZS(

.III

.VI

–nabkodálascilüklénaknumkekemreyG
.aknumkereyg,gésynégezskereyg

?óicárenegilüklénaknumkidosámalüzséK

sengÁsavraD
sutknujdaimeteyge

séakitilopláicozS
.Iaknumsiláicozs

.II iygröyGketnéP KFEETZS .VI
,gésiylémezsikemreygA

nebérkütkozjarkemreygaréttáhidálasc
annaszusZiyláV.rdéniynahiT.rD

séakitilopláicozS
.Iaknumsiláicozs

.III tiduJidékreS KFYGIETP .III ”ynémerséynoklA„
tebészrEsiscoK
snecodimeteyge

séakitilopláicozS
.Iaknumsiláicozs

jídnölüK rodnáSrobiTygaN FITV .I
.esédõljefsátísotzibmoladasrátraygamA

imogretzsesénasogázsrosétnikettáitenétröT
nabtalynozsiv

somliViadroT
sutknujdaialoksiõf

séakitilopláicozS
.IIaknumsiláicozs

.I ókidlIynákráS KTBED .III,.VI
nabsázodnogidahaközökzseiakitilopláicozS
úrobáhgálivtékaetezylehkatnakkoridahA(

)nogázsroraygaMittözök

sonáJikataP
dégesránatimeteyge

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK
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séakitilopláicozS
.IIaknumsiláicozs

.II
atiZykzsnezseJ
sonáJhcávoK KTBETLE .VI

–keynémzektevök,kosátahkéllem,kotazákcoK
itélójkemreygaatalágszivamórdnizs-tuonruba

lánkotaláglozs
sutknujdaimeteygeejkuojSylébroB

séakitilopláicozS
.IIaknumsiláicozs

.III
aivíLiküB

anitzsirKrobóK FIZS ttezgév

)htuomenruoB(ytisrevinUhtuomenruoBA
)rõyG(aloksiõFnávtsIiynehcézSasé

kenésézpéksáknumsiláicozs
lemmezskáid,asátílnosahezssö

.vzstnávtsIiaduB.rD

aigólohcizspláicozS .I sokÁyakósC KTBETLE .VI
.geteb)ygan(A:feszóJllatnA

aieséggüfezssökaniatopallákelélsétseT
nabájóicálermukitilop

ránatimeteyge.vzstygröyGilepesC.rD
snecodimeteygevátzsuGiynáL.rD

aigólohcizspláicozS .II aivlizSassalaB KTBETLE .V,.VI
sumzilarutlukitlumsésumzitimezsitnA

)sézmeledosám(
sárdnAscávoK.rD
snecodimeteyge

aigólohcizspláicozS .III annAiperezS KTBED .V
séiasutkilfnoksátitnedigésimletréiainzsobA

iáigétartsõserektúik
návtsIiynáruM

dégesránatimeteyge

aigólohcizspláicozS jídnölüK trélleGselleB ZSODK roinuJ
igássokliygnöirokrezsdénitsé,zsamakA

ketelrésík
aléByküB.rD
ránatimeteyge

aigólohcizspláicozS jídnölüK rognosCyszaG EGMB .VI esélekétrénökátsimeteygeraygaM ókidlIrétniP.rD

aigólohcizspláicozS jídnölüK ókinAtánreB KTBETLE .V

sádoklodnogólavnabsusualCsuremuN
.nabmoladasrátraygamiama

sumzitimezsitnazadûtittavítanimirkzsiD
lõbégözsmezs

sárdnAscávoK
snecodimeteyge

.IaigóloicozS .I
akéRusabmaeG
iygnöyGrotzsáP ETBB .III

muecíLyrohtáBirávszolokagásttotílláebiakitiloP
nebérökiajkáidsõzgév

ólzsáLretéP
dégesránatimeteyge

.IaigóloicozS .II nilataKdnuM KTBETLE .II aigóloicozsséóicániviD ránatimeteygesenéDideméN.rD

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK
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.IaigóloicozS .II retéPenresC KTKEÁKB .V
natgásadzagzökasérekceByelnatSyraG

asumzilairepmi
nátloZótnázS.rD
snecodimeteyge

.IaigóloicozS .III atiRiynálubO KTBEM .II
nélpmeZ-júabA-dosroBketelrésíkigássokliygnÖ

sérémlefiaigóloicozS–)9991(nebéygem
nilataKscávoK.rD
snecodimeteyge

.IaigóloicozS .III sárdnAssiK KÉGEGMB .VI amélborpiaigóloicozstnim,gássokliygnözA ránatimeteygesonáJsakraF.rD

.IaigóloicozS
-vynöK
molatuj

avÉzehcnásiuR
aróDlgeipS
iméoNnotráM

ZSODK roinuJ kolataifózynáhoD énrodnáSpaP.rd

.IIaigóloicozS .I nilataKzcáR KTBED .V
sádokládzagrárgazA

nogázsroraygaMiamaieynémlürökimladasrátsé
tiduJabosC.rD
sutknujdaimeteyge

.IIaigóloicozS
.II

jídnölük+
erdnErellapS KTBETLE .V ?panlohteknim”dévséláglozs„iK návIimojaB.rD

.IIaigóloicozS .III návtsIzcneH KTBETLE .VI nekesélüpeletsikagástlárgetnimoladasrátiylehA
zéreTiréK.rD
ránatialoksiõf

.IIaigóloicozS
jídnölüK
-vynök+
molatuj

airótkiVidánasC FITV .VI
lerrezsótíbákkielüzssékolataifiüksözA

atadutgésttetetzeylézsevséieteremsisotaloscpak
zéreTiréK.rD
ránatialoksiõf

.IIaigóloicozS
-vynöK
molatuj

sámaTsáytáM KÁEK .V
inebõvöjséegésõtnelejigásadzagsumzirutA

nebgésréTidátaygaNaeperezs
ókinAújraVénzsádaV

reszdenemsilárutluk,ótagzagirátvynök

.IIaigóloicozS
-vynöK
molatuj

aivlizSétáM KÁEK .V názáhygekereKiegésõtehelsumzirutisulafA
feszóJhtávroH

sugóloicozs

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK
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.IIaigóloicozS
-vynöK
molatuj

annAõterezS KFGFST ttezgév ?kájgofintálkasckniákonU
tebészrEhtávroH.rdéngáriV.rD

snecodialoksiõf.vzst

.IIaigóloicozS
-vynöK
molatuj

nilataKkáscsiluaP FITV ttezgév
kenéperezsólámrofdómtelésédeynégezslezA

dálasciaylokozsynáhénasátatumeb
lützsereknéletivtelé

zéreTiréK.rD
ránatialoksiõf

.IIIaigóloicozS .I sámaTihgáS KTBEKPP ttezgév !sumzinodehaynárI ránatimeteyge.vzstyloráKagraV.forP

.IIIaigóloicozS .II
sokÁyakósC
acuLfótsirK KTBETLE .VI kerezsdnerkétréólukalatÁ arotkodATMzatebészrEialazS.rD

.IIIaigóloicozS .II tidEsarasoK KTBETP .V
kelledom-perezsimladasráT

nebkevynökósavloialoksisonálatláza
sutknujdaimeteygeairáMtdahcS.rD

.IIIaigóloicozS .III annaszusZetekeF FKE .VI
kaniótagllahFKEzA

aynozsivólavzohsátilauxezsomoh
snecodialoksiõfDhPólzsáLisávlizS.rD

dégesránatialoksiõfanitzsirKekõzS

.IIIaigóloicozS jídnölüK aylosrOrehcibiK KTBEM .VI ttözöklafygénakazsõrE sutknujdaimeteygenátloZõrdnezS.rD

.IIIaigóloicozS jídnölüK
aizéreTygaN

alittAzcáR KTBETZS
.VI
.II

,aicnaived,óicákinummoK.itiffargygavakriflaF
,kárútkurtstroposC.IItezsévûmygava

kotaloscpak,koylábazs

ermIakzsáP.rD
snecodimeteyge

.IIIaigóloicozS
-vynöK
molatuj

leináDrobáGygaN KTBETZS .III
séiasupít,asálukalaikkegéssözöksiláutriV
raygamanabrosõsle,netenretnizaesédökûm

nezséróláh

ermIakzsáP.rD
snecodimeteyge

ynámodutsállaV .I retéPisoráS KTBETLE .V lõrkezekinetsizaasátínatsueanerIinoyL sutknujdaimeteygerobáGyffedneK

ynámodutsállaV .II feszóJscávoK EHRD .IV
aimédakAiaigoloehTsutámrofeRikatapsoráSA
:asállánellekeinenninázsitA.1591esétetnüzsgem

”sudoxe„zasésázokatlititelüreka

etneveLaléBhtáraB
dégesránatimeteyge

ynámodutsállaV .III návIránloM EHE .VI
õlénebgéstevözsszrötaeperezskevöktnezsA

nabsállavgörögizsorémohasélénkerebéh
snecodimeteygenátloZigerpesC.rD

ynámodutsállaV jídnölüK aivlizSatniF ESZRO .III

õlperezsnabámuilégnavekráMsárítnezSrebéHA
kosátídrofaatalágszivketezédizA.ietezédi

segeltesekozasénájpala
egésõtnelejitenétrötsédõlevûm

ránatnágamimeteygesámaTrellatS.rD
snecodimeteygealuyGiságuR.rD

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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