
ynémzétnI soráV 1 2 3 4 5 6 7 8 9
kosádaõlE
nesezssö

.III-I
sézeyleh

1 KIVEGMB tsepaduB 1 1 5 3 2 5 6 1 2 62 61

2 KGKFMB tsepaduB 1 1 0

3 KVKFMB tsepaduB 1 1 0

4 KINFMB tsepaduB 1 1 0

5 KTTED necerbeD 1 1 4 2 2 1 1 21 2

6 FD sorávjúanuD 1 1 0

7 KTTETLE tsepaduB 3 2 2 1 1 1 1 11 6

8 FDG tsepaduB 1 1 2 0

9 KFMMPETP scéP 1 1 0

01 FIZS rõyG 2 2 0

11 KTTETZS degezS 5 3 2 2 1 1 41 7

21 KMEV mérpzseV 1 2 3 1 6 1 41 2

31 ETBB rávszoloK 1 1 0

:nesezssÖ 11 9 11 11 8 8 9 11 9 78 33
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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

mened,ttozajíD
ttezeyleh

amázskotazoglod

kajíD
ótturb
egezssö

1 kerezsdneriakitamrofnI 8 2 1 1 4 1

2 óicálumizssésézelledoM 11 2 1 1 4 1

3 kosázamlaklaikazsûM 11 1 1 2 4 1

4 káigólonhcetsékákinhcetisázomargorP 11 1 1 3 5 2

5 telémlesátímázS 11 1 2 1 4 2

6 kotazóláhsóicákinummoksésepégótímázS 9 1 1 1 3 2

7 aidémitlumséakifargsepégótímázS 8 1 1 1 3 3

8 kerezsdómiakitametamsepégótímázS 9 1 1 1 3 1

9 kosázamlaklaiynámoduttezsémretsé-moladasráT 9 1 1 1 3 3

:nesezssÖ 78 11 01 21 33 61 tadascnin
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telémlesátímázS
.I

jídnölük+
sámaTókniV
akrálgoBhtóT KTTETZS ttezgév

sóicúlovezaesézmellejkeniegészéhenkámélborP
kelledomsukitzsahcotzsnabsálázilamitpo

levégéstíges
kráMytisaleJ

telémlesátímázS
.I

jídnölük+
ermIkilóP
návtsIatizS KTTETLE .VI sázoylábazssutzsuboR–sálunatynémesE sárdnAzcnirõL.rD

telémlesátímázS
.II

jídnölük+
leináDsaragoF

leináDxraM KIVEGMB ttezgév
õlüremleflánásálárugifnokkotazóláhMDW

kámélborpitelémlefárg
nilataKldeirF.rD

telémlesátímázS .III szálaBiynérözS KTTETZS ttezgév nebtelémlesálunatakosumtiroglasóizíveR ygröyGnáruT.rD

telémlesátímázS jídnölüK ylegreGianzsávoK KTTED .V ótíynozibletétAIFOSA anlodgaMzséretráV.rD

sepégótímázS
kerezsdómiakitametam

.I
jídnölük+

retéPamroT KTTETLE .V
silákolasátívajõrûzs-seyaBolraC-etnoMA

:lesséserek
erésétevökkomutkejbosázamlaklasételémle

abasCirávsepezS.rD

sepégótímázS
kerezsdómiakitametam

.I
jídnölük+

sábanraBsozcóP
tniláBscákaT KTTETLE .V

siláruenajámélborpsézemletrézA
”õzemletré„siláminim:nebkerezsdner arútketihcra
eréséremsilefkorosõdiasázamlaklasé

sárdnAzcnirõL.rD

sepégótímázS
kerezsdómiakitametam

.II
jídnölük+

ólzsáLidlöfleF KTTETZS .V sizílanasnenopmoklenreK sárdnAroscoK

sepégótímázS
kerezsdómiakitametam

.III senéDyazcolaP KTTETZS .VI ekétrémigásólnosahúpalasézednerkoxirtáM sárdnAroscoK

sepégótímázS
kerezsdómiakitametam

jídnölüK
tlosZnávtsIatreB
mádÁnátloZnnaM KIVEGMB .V

sonávliynólupalanekébrögsukitpillE
esézmeleaifárgotpirkúscluk

s-CPsésáytrákpihc
nebtezeynrök

návtsIadjaV.rD

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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óicálumizssésézelledoM .I
mádÁnátloZnnaM

sárdnAnábrO KIVEGMB .V
ûtnizssagamakosumtiroglaõzemetüjÚ

nebsizétnizs
retéPótarA.rD

óicálumizssésézelledoM
.II

jídnölük+
sojaLszálaBknaB
szálaBalittAygaN KIVEGMB ttezgév

kenésizétnizsgnahûdegehsé-arognoZ
iegésõtehel

pölüFzcivonitzsuguA.rD
ólzsáLtrebjuS.rD

óicálumizssésézelledoM .III
cnereFkáeD
sárdnAscávoK KIVEGMB .V

sézevretiaigólonhcetsátráyG
kerezsdómisézevretsévkelesc

sétetzektevökiairtemoegsé
lavásázamlakla

zsuedaTikceiworboD.rD
feszóJazcnáVrD

óicálumizssésézelledoM
.III
jídnölük+

abasCsakezaF KMEV .VI kiasázamlaklasékelledomzsekeR návtsIirõyG.rD

óicálumizssésézelledoM jídnölüK dáprÁsólkiM KINFMB ttezgév rotálumizsrozssecorprálaksrepuzS õszeDamiS.rD

kákinhcetisázomargorP
közökzsesé

.I
jídnölük+

ylegreGyscákuL KIVEGMB .III atalágszivgásólnosahkomargorpúdóksárroF
sámaTõkneB
retéPiderezS.rD

kákinhcetisázomargorP
közökzsesé

.II
jídnölük+

abasCógaraF
sámaTylegreG KTTETZS .V eséletelezssukimanidkomargorpC robiTyhtómiyG.rD

kákinhcetisázomargorP
közökzsesé

.III
jídnölük+

aivlizSyapayG KTTETLE .V
kanásumtiroglaketezekrezsisélrézevsukifarG

asálárenegsukitamotua
leináDórraV

kákinhcetisázomargorP
közökzsesé

.III
jídnölük+

sojaLrálloK KTTED ttezgév
LMXasálátnezerperkomutkejboIUGsukimaniD

vleynLMIUGa:nevleyn
návtsIzsáhuJ.rD

kákinhcetisázomargorP
közökzsesé

.III
jídnölük+

mádÁnátloZnnaM KIVEGMB .V
esétevöknomoynkosázamlaklaABROC

levégéstígeskorotpecretni
yloráKisorodnoK.rD

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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kákinhcetisázomargorP
közökzsesé

jídnölüK
ylegreGscúsC
námláKyssoraM KIVEGMB .V kerezsdnerúpalasnenopmoknégoreteH nassaHfarahC.rD

kákinhcetisázomargorP
közökzsesé

jídnölüK ermIsakezaF KTTED .III ajárútkerroksukitamotuakomargorpavaJ
abasCgéV

návtsIzsáhuJ.rD

séakifargsepégótímázS
aidémitlum

.I
jídnölük+

diváDahcoJ
feszóJrázsoloK KIVEGMB .VI

sóicálauzivtagofrétaipókzsonoloksiláutriV
lekkerezsdóm

ólzsáLsolaK-yamrizS.rD

séakifargsepégótímázS
aidémitlum

.II
jídnölük+

szálaBiylehõdrE
náitzsirKéllO KTTETZS .VI

itétûmaasázamlaklaséesézelledomketsetD3
nebsézevret

alittAabuK.rD
rognosCiamlaH

séakifargsepégótímázS
aidémitlum

.II
jídnölük+

sólkiMóknaD.rD
nátloZõgröZ
dnároLkiscrõH

KTTED
.III
.VI
.III

esézelledomsemelesegévtezekrezstnosC
esézevretaimotoetso,nájpalakepékTC

sárdnAudjaH

séakifargsepégótímázS
aidémitlum

.III
jídnölük+

ylegreGydaráV KIVEGMB .III
ketelülefsékébrögvítkaretnI

)iajpalasézevretiairtemoegsepégótímázsA(
ólzsáLsolaK-yamrizS.rD

sámaTydaráV.rD

séakifargsepégótímázS
aidémitlum

jídnölüK dnotoBnábrO ETBB .III akifargsepégótímázsaségálivsiláutriV návtsIleheLscávoK

séakifargsepégótímázS
aidémitlum

jídnölüK feszóJránloM FDG .III
gaynaótatkosáidémitlum”zualaKaiméK„

esétzseljef
cnereFókscaF

kerezsdneriakitamrofnI
.I

jídnölük+
ylegreGrámíT
fótsirKscaraK KIVEGMB .V

séremislef-sárízékenilffO
lavárútketihcrasiláruendirbih

robáGhtávroH.rD

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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kerezsdneriakitamrofnI
.II

jídnölük+
tlosZnávtsIatreB
mádÁnátloZnnaM KIVEGMB .V

snegilletniegésõtehelkanásátísotzibgésseletihA
levégéstígesdractrams

návtsIadjaV.rD

kerezsdneriakitamrofnI
.III
jídnölük+

tlosZscávokdraK
radaviT

robáGiynáruS
yláhiM

KIVEGMB .IV
õlezek-sizábtadatlátneiromutkejbovítkudeD

asátísólavgemséesézevret
rodnáSsodjaG.rD

kerezsdneriakitamrofnI jídnölüK návtsIatnáS KTTED .V káigétartsisélölejikzávjÚ alittAsakezaF.rD

kerezsdneriakitamrofnI jídnölüK
retéProdoF
sámaTsõgeR

ólzsáLhtóT
KIVEGMB .V esézmeleynémtísejletkotazóláhvreSffiD

mádÁtnateuqraM
naivatcOpoP
trebóRóbazS

sésepégótímázS
kotazóláhsóicákinummok

.I
jídnölük+

retzsEliaK
dánasCóbazS

návtsI
KIVEGMB .V

llokotorpsátilibomtenretnI-PIMAOR
atalágszivynémtísejletséasátísólavgem

tidEzsálaH.rD
dráhciRnátloZiynáruT

ólzsáLkibmöZ
ylegreGsárdnAóklaV

sésepégótímázS
kotazóláhsóicákinummok

.II
jídnölük+

náicileFhteméN KIVEGMB ttezgév
úpalagnirahSrossecorPdezilareneG

atalágszivséesétzsejretikkóláglozsikgamosc
retéPatraB
trebóRóbazS

sésepégótímázS
kotazóláhsóicákinummok

.III
jídnölük+

aemíTregnilierD
sámaTrháM KIVEGMB .V nabkotazóláhvreSffiDarekorBhtdiwdnaB

naivatcOpoP
trebóRóbazS

sésepégótímázS
kotazóláhsóicákinummok

jídnölüK
nátloZalaiF
sárdnAnábrO KIVEGMB .V

iaigólopotkotazóláhSTMUsumtiroglajútéK
erésézevret

ráplArenttüJ
robiTrelkniC

sésepégótímázS
kotazóláhsóicákinummok

jídnölüK nátloZsonáJóbazS KIVEGMB ttezgév
tezeynrökiséletzset-ynémtísejletNCTTfrePA

arllokotorpPTTHaasázamlaklaséasátísólavgem

dnaloResceG
retéPremérK
robáGrelgeiZ.rD

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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sésepégótímázS
kotazóláhsóicákinummok

-vynöK
molatuj

sárdnAsekereK KTTED
.V
.VI

laváigólonhcetavaJsélezeksizábtadasiláutriV
trebroNiaftáB
retéPykzsnezseJ

kosázamlaklaikazsûM
.I

jídnölük+
aluyGiabáR KIVEGMB .V

italrokayglokotorPnoitacilpAsseleriWA
asátísonzsah

rodnáSermI.rD

kosázamlaklaikazsûM
.II

jídnölük+
tlosZiatolaP KTTETLE .III nebrökamétSLHaesélezekketelevûmenilepiP sárdnAzcnirõL.rD

kosázamlaklaikazsûM
.III
jídnölük+

ólzsáLsedeziT KMEV .V nétesekepékLAPesétetzeygekotazkalA sámaTiynárizS.rD

kosázamlaklaikazsûM jídnölüK
robáGóbazS
sonáJóbazS FDG .VI rezsdnerõdlüktenezüsepégótímázsúpalaSMS ólzsáLscokzsoD

sé-moladasráT
iynámoduttezsémret

kosázamlakla

.I
jídnölük+

dnotoByrámtazS KTTETLE ttezgév

nokorospéksetezsémreT
asázamlaklasizílanasnenopmoknelteggüfttezgév

igrékótálsegeldõsleza
nebésézelledomketjes

sárdnAzcnirõL.rD

sé-moladasráT
iynámoduttezsémret

kosázamlakla

.II
jídnölük+

rodnáSirõyG
nátloZserteP KIVEGMB

.VI
.II

júsétízsékdneraróólupalanosumtiroglasukiteneG
nebsétílezökgem

airámannAyzcóK.rdéniynokráV.rD

sé-moladasráT
iynámoduttezsémret

kosázamlakla

.III
jídnölük+

tidEzcáR KTTETZS .V
alihposorDaeséserekkáicnevkezsmórdnilaP

nabájmonegretsagonaleM
sárdnAroscoK

sé-moladasráT
iynámoduttezsémret

kosázamlakla
jídnölüK

sámaTkelE
rodnáSscivolahiM FIZS .VI iesédréksiláicepskotaloscpakpég-rebmezA airáMiaffaR.rD

sé-moladasráT
iynámoduttezsémret

kosázamlakla
jídnölüK

sclobazSiedrE
sonáJkizsoR KTTED

.V
.III

netenretnIzamolagofgésõniM trebroNiaftáB

sé-moladasráT
iynámoduttezsémret

kosázamlakla
jídnölüK

trebóRiagárP
alittAiliS

nátloZzcemarU
KIVEGMB

ttezgév
.IV
.IV

nofeletlibomsétezifsetenretnisogásnotziB
levégéstíges

nátloZkánroH

.ersétetnütleftlürekmennabiamutnemukodóickezsaasátzsoebkõtezevaméta:sézygejgeM

tazogaT sézeyleH
sázajíd+ )k(õzrezS õdlüK

ynémzétni .fvÉ emícaknumayláP )k(õtezevaméT
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