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 iráurbef .0991 tarió∑of upaK a kkic ibbála zA

 ,ló∏ lórgá∏role∂neL tari za ráB .gem tnelej nabámá∏

 re∏dóm ttozoglodik leggéssetel∏ér gedih a

 sÉ .mes nogá∏rora∂aM lünelteremsi gne† men neőtehlév

 térknok a sé talán∏ahó∏ a ,melenétröt ka† zednim ráb

 kanríb lakkosállahtá őtnebbödgem re∏∂emen kere∏dóm

 sukitnetua lőbzék ősle nabkaibbála zA .si arám a

 ,tekevle za takoza gem küjtehremsi lóbsárrof

 ótatzoklalgof si tökön∂ü se-902-D a tnire∏ ke∑ema

 imlatah setemleléf óllá ttögöm tláglo∏ soktit

 tnim ,témle∂if ken∑em ,ttozoglod BGK a ,tezepég

 .le etlürek mes tel∏ér bbesikgel a ,ótahtál

UPAK

 .kützere∏ lóbgá∏role∂neL tegevö∏ őzektevök A

tureiB valseloB tóizrev űvle‡ ∏oro itedere zA

 nabájábo∏ könle igásasrátzök le∂nel irok∂e

 takalanov‡ári za takoza sárí zA .gem kátlálat
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 őleké∏ nabávk∏oM BGK a teke∑ema ,azzamlatrat

 ejtjes ődökűm nabósraV a ik ttozoglod amurtnec

 ,abájádori tureiB tlürek nodóm-notú ne∑im ∂oH .arámá∏

 tűtebagrav ∂an tellek men gelőtehetlef ed ,indut men

 BGK a tlov eki∂e tureiB ,killiindut ,ainríel

 gedih A .keniekön∂ü le∂nel ittőle úrobáh

 ettetí∏ékőle BGK a leema ,géssere∏dóm

 a tégéstlednerála űkétrém sejlet gá∏role∂neL

 ∂oh ,llek totalumá si am gém ,keniekedré molatah∂an

 a :gem zamlagof tsédrék ∂e tnimalaV .nestlek

 ,ne∑i e-ttopak géstlednerik BGK ődökűm netsepaduB

 ,trázik men ze ,sonjaS ?takosátatumtú ólnosah ∂av

 sé ilebkevé senevtö ajtráP kózogloD ra∂aM a sina∂u

 men evév nabájpala atalroka∂ ibbősék PMM za

 sé lőtémelle∏ sátísatu-BGK a e-kizöbnölük

.lőtievlepala

 (.kre∏ a – neb-9891) né∏ő vé tlúm a lüle∂nel gevö∏ A

 ra∂am A .niajbásah kinneizD ywoN a gem tnelej

 a evév ebtetnikeT .bbasotnopgel őtehel a sátídrof

 el lórásátísoni† sulíts a ,tátlovim adrágőzre∏

.(kótídrof a) knunadnom ttellek
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:7491.6.2 avk∏oM

(soktit naúrogi∏)

311 CC/AA .K

74/300/KN sátísatU

 a solit nételüret kenietelüpé géstevök∂an A  .1

 ttezevre∏eb knulatlá lóbiaros kettölü∏nneb

 lekkerebme za lekkeze zA .indagof takorotámrofni

 taláglo∏ tlölejik erre ∂e takosázoklálat ólav

 neke∑eh sonávli‡ galórázik kózoklálat a ,izevre∏

 tá i∏ev géstevök∂an a takóicámrofni zA .kentehnétröt

 .ttellem esédökűmerzök knutaláglo∏ segelnölük

 a ∂oh ,inletne∏ temle∂if ∂an llek kanna tnékőF .2

 eléfimmes ttözök gássokal livic a sé kniánotak

 it∏it ∂oh ,neltetehdegnegeM .ertél nessehöj en talo†pak

 nabiasákal koza tekettölü∏nneb a knieredák

 kánotakros űre∏∂e neltetehdegnegem nétni∏ ,kássagotál

 a neltetehdegnegem ,esézektniré ólav lekkőn ttölü∏nneb

 gásanotak ,gássokal ttölü∏nneb a sé kniánotak

.sétmerettalo†pak ittözök
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 ,tásáládivkil kettölü∏nneb noza inatísro�geM  .3

 le∂neL a ,lavájtráP atsinummoK gá∏role∂neL kika

 a ,lakkátsidagirbretni za ,lattráP atsilaico₧

 iazah a ,leggéstevö₧ igásújfI atsinummoK le∂neL

 sám sé lakkajlaól∏ázt∏arap a ,leggeresdah

 kanllá lekketezevre∏ sé lakkogásasrát

 nát∑of knüséze‡émedzek im a men ke∑ema ,nabtalo†pak

 llek ik nebékedré za ken∂ü za kennE .kenzektelek

.tétélnelej kéznelle serev∂ef a inlán∏ah

 nabóicka serev∂ef nednim ∂oh ,arra llek inle∂Ü  .4

-ok∏uicsoK a kika ,t∏ér kene∂ev kánotak a koza

 geresdah söröV a nételüret óinutejvo₧) ebgeresdah

 küsépéleb ólav (geresdah le∂nel ólocrah náladlo

 .katdokzótrat nételüret (óinutejvo₧) knugá∏ro ttőle

.teküsétísimmesgem sejlet inréle sÉ

 ebtezevre∏ ∂e tráp seö za inatísro∂ llek geM .5

 pere∏†luk nednim ∂oh ,arra evle∂ü ,tésétíse∂e őnétröt

 knu∑át∏o segelnölük kika ,nossuj kenkerebme na∑o

.kanllá nabátaláglo∏
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 isáráj sé ,tetezevre∏ igásújfi seö za inetíse∂E  .6

 segelnölük erke∑eh őtezev a éleflef lőtőtezev

 llek tekerebme tto∂ahávój latlá knutaláglo∏

 inládivkil ttőle sétíse∂e ősgév a géM .inze∑eh

.tiőtezev tremsi molagzom ∏ékre† a llek

 a ∂oh ,arra inle∂if sé inzevre∏geM  .7

 ttot∏alávgem latlá iettödlük kosuergnoktráp

 arka∏ődi sejlet óllá küttőle za kosuiránoicknuf

 immes kettödlük A .takiamutádnam gem kássatrat en

 ittözök kotalalláv eö kantahvíh mes ertese

 ne∑i ∂e ah sé ,sádlogem sám †nin aH .tekesélű∂

 llek le ,invíh llek eö neppéknednim tsélű∂

 kóicpecnok a kika ,tekerebme za takoza inatílovát

 nebését∏ejretlef keséletevök sé nebésézevret

 ődnezektevökle nedniM .ik kenetjef tsátivitka

 sika† ,intagoláv llek tekettödlük jú arsuergnok

.ik leme∏ knutaláglo∏ segelnölük tekika ,takona∑o

 isézevre∏ a inletne∏ llek temle∂if sönölüK  .8

 se∑ése ergésűre∏pén sé őzekledner lekkegéssepék

 nebiema ,inzevre∏ llek eb tekerebme ne∑i zA .kenkené∂e
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 bbasagam tekő indegne men ,kanatísúnat tsállánelle

.art∏op

 a) kattozamlakla imallá za ∂oh ,inzétnilE  .9

 ‡o†ala (evévik trapia‡áb a sé tekevre∏ igásnotzib

 a ,te∂ügés∏ége za nabros ősle zE .kanajpak tsétezif

 a tnimalav ,táréf∏ isédőlevűmzök a ,takogásóríb

.itniré takózoglod nabsát∏oeb őtezev

 kemezü za tnimalav ,nebtezevre∏‡ámrok nedniM  .01

 ődökűmttü∂e lakknutaláglo∏ segelnölük ebégésbböt

 kevre∏ isátagzagizök i∑eh A) .inetípéeb llek tekené∂e

(.lüklén asámodut

 a ∂oh ,kanna inletne∏ llek temle∂if segelnölüK  .11

 urá ttotíllá∏ knázzoh a ejlözök en ótjas ttölü∏nneb

 kentelzü tze daba∏ men nétni∏∂Ú .tiátjaf sé tégésiem

 netlemeik ótjas a ∂oh ,si arra llek inle∂Ü .inzeven

 .lőrégésiem urá ttotíllá∏ik kenkettölü∏nneb a nojrí

-ere†urá za ze ∂oh ,inetílme llek gem ttellemE

.kinétröt lüleb néterek molagrof
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 ,arkolatavih ttölü∏nneb a ,inloroka∂ llek tsámo‹  .21

 teklet ,tállecrap ,tedlöf kika ,ke∑éme∏ noza ∂oh

 ,kosonodjalut ∂oh ,trípap kanajpak lórra en ,kenzere∏

.kátlatuik tza ∂oh ,lórra ka† menah

 na∑o nebme∏ lassádokládzagnágam it∏arap A  .31

 sádokládzagnágam a ∂oh ,intat∑of llek tákitilop

 lanno∏ah siláminim segeltese ,ne∂el sesétezifár

 a nekédiv inedzek llek le gidep nátuzE .nossahráj

 sállánelle bbo∂an nebiemA .tsátivitkellok

 közök∏eőlemret a llek inetnekkö† ,kizektelek

 imallá za llek inlevön sé tását∏oik

 zednim aH .tiátóvk kegésttezeletök isátatláglo∏eb

 a ∂oh ,inzevre∏ llek gem ,er‡émdere entezev men

-re∏imlelé gá∏ro za inzedef ajdut en gásadzagőzem

 lallatazoheb tegésiem óz‡áih a ,tásátálle

.inlotóp nejllek

 kotazorátah a ∂oh ,nebékedré kanna innetgem tnedniM  .41

 ∂av igásadzag ,igoj koza kene∂el ,keteledner sé

 konaltatnop neőlelefgem ,keűgellej itezevre∏

.kene∂el
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 ke∂ü se∂e za ∂oh ,nebékedré kanna intevökle tnedniM  .51

 sé latavih ,óiimok bböt erre∏∂e lavásála∂rát

 tahzoh mes küki∂e ed ,nozzoklalgof ‡émzétni

 tlátluznok lekkeibböt a ttőleim ,totazorátah

(.ke∂ü őtniré trapia‡áb a kenzepék tletéviK) .anlov

 mes neppékeléfimmes kotaz‡ámroknö imezü zA  .61

 .erégés‡ekévet mezü za tsátah ik kentehtjef

 nésétísejlet kotazorátah a galóráziK

.kantahzoglod

 za nelle kentehlüge∏ men ketezevre∏ka∏ A  .71

 sám teketezevre∏ka∏ A .kaniasátísatu gásótagzagi

 italalláv a tnim∂ú ,inlalgofle llek lakkotadalef

 kemleréknö†lök sé -jídgu‡ a ,esézevre∏ kesétetlüdü

 ,komargorp ótatzokaró∏ sé silárutluk ,asáríble

 kanását∏ole kekkic‡áih a ,esézevre∏ kosáludnárik

 sé kaniatazorátah sétezev iakitilop a ,esézevre∏gem

.asálozagi za kenietezén
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 takózoglod a takoza ka† ∂oh ,inzevre∏ llek geM .81

 ttozíb kujár a kika ,őle késsetpél tekőtezev sé

 men kika sé ,kájtjahergév naótatumadlép takotadalef

 ke∑ema ,arásálázilana kámélborp noza kasomaljah

.niarátah kügés‡ekévet kenrélút

 ,-tráp kika ,zehégés‡ekévet kettölü∏nneb nozA  .91

 na∑o ,kenlesiv takóicknuf igásadzag sé imallá

 kiattozamlakla koza ∂oh ,indaik llek tekeletétlef

 ké∂et énneltetehel sé ,tekő kájláttimorpmok nebéme∏

.ebküteze‡rök itedere teküsérétaiv

 ótahzíb tto ka† erkeredák it∏it ttölü∏nneb A  .02

 evze∑eh kannav le rám loha ,óicízop sőlelef

.ierebme knutaláglo∏ segelnölük

 a ttala te∏évölselé sé óicka serev∂ef nedniM  .12

 lüklén tetniket ólav errev∂ef tégésiem re∏ől

.llek inzirőnelle naúrogi∏ naódnallá

 so‡ámodut nednim inatrat ttala séle∂ifgeM  .22

.tomuirótarobal sé tetezétniótatuk
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 za sé kankólálatlef a inletne∏ llek temle∂if ∂aN.32

 intagomát sé inet∏eljef tnimalav ,kankótíjú

 t‡ámlálat se∂e nednim ed ,tekügés‡ekévet

 a gidep sétnelej a ,inze∂ej llek lef nesetezektevök

 ko‡ámlálat noza ka… .ődnedlük abtnopzök

 a ke∑ema ,inlurájázzoh daba∏ zohásátísólavgem

 ke∑ema ,takoza tnimalav ,kótahtíson∏ah nabrapia‡áb

 meN .evtetnütlef kannav nabkniasátísatu segelnölük

 sélemret a ke∑ema ,ko‡ámlálat a koza gem kótahtísólav

 ta∏á‡ábga‡asre‡ a gidep nasomazuhráp lezze ,tésélevön

 kotazorátah a kánzo∑ádaka ∂av ,kénze‡émdere téséseaiv

 gem ,tláv éttremsi rám ‡ámlálat ∂e aH .tésétísejlet

 A .tásádale ólav erdlöflük kanna inzevre∏ llek

 komutnemukod óló∏ lórásáríel sé lőrékétré ‡ámlálat

 .neltetehdegnegem esélzök

 llek takoravaz nabágássotnop ko‡ámtíllá∏ se∂e zA.42

 nabsátísatu úmá∏ .64-255 KN za evéviK) .inzédiőle

(.tako‡ámtíllá∏ őlpere∏

 őzöbnölük a llek inze‡émedzek nebkemezü zA .52

 ,tásávíheö ketelzeketré iamka∏ sé ővetlefamélborp

 ,takotalsavaj ttozgnahle tto za inze∂ejlef

.tiőzre∏ koza sé tekeletéver∏é
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 ttotat∑of lakkózoglod a llek inetísűre∏péN .62

 lakkámét isélemret űre∏ődi ke∑ema ,tekeséteglé∏eb

 neb∑ema ,tekeséteglé∏eb na∑o tnimalav ,kanzoklalgof

 meN .ataláríb kámélborp i∑eh a sé tlúm a pak te∑eh

 kaniako kegésnelejtaláríb a nabnoza indegne daba∏

 .tésétetnü∏gem

 kentehel iesépéllef sonávli‡ sétezev ttölü∏nneb A.72

 men koza ed ,keűtezení∏ imlenétröt sé itezmen

.zehégés∂e tezmen a kentehtezev

 ,óllá ttala sétípéájjú za ∂ohen ,arra llek inle∂iF.82

 nekepeletókal sé nabkosoráv ttetípélef nannojú za ∂av

 kene†nin ke∑em ,kere∏dnerkétezevzív na∑o e-kenzetél

 men ,igér A .erre∏dner itazóláhzív őf a evtökár

 takatuk iactu za sé tekere∏dner kétezevzív ttötökeb

.inlomá∏ llek lef nasukitamet∏i∏

 esétípé sé ajóickurtsnoker komutkejbo irapi zA.92

 noza kokédalluh irapi za ∂oh ,arra llek inle∂ü náros

 tnékkélatratzívóvi ke∑em ,avtí‡ári kene∂el abkó∑of

.kantahláglo∏
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 kepeletókal jú za sé kosoráv ttetípéájjú zA .03

 nebke∑em ,kegési∑ehtelbböt kentehel men nabiasákal

 ∂av ,inatrat entehel takotalláizáh erődi bbaoh

.inzomlahlef tokélatrat-re∏imlelé űgésiem bbo∂an

 za sé kotalallávőlemret ővél nabnodjalutnágam A.13

 tekesézednereb sé toga‡apala na∑o ka† kosorapi

 kurá űgésőnim ój a kájlotággem ke∑ema ,kanassahpak

 ,kene∂el kabbasagam iará kekémret nezE .tásátílláőle

.iekémret ólnosah kotalalláv imallá za tnim

 nednim óicárt∏inimda ilatavih a inzédi llek őlE.23

 őtehdegnegeM .tésédese∑éberet silámixam őnétröt netni∏

 ed ,asáláríb kenégés‡ekévet kevre∏ vítart∏inimda za

 kusázokta∂ofgem ilebmá∏ gem őtehdegne mes neppékimmes

.mes küsédökűm silámron sé

 ,nabrapia‡áb a ervret isátrá∂ nednim llek inle∂Ü.33

 tlölejgem lakkóickurtsni őlelefgem a tnimalav

 caip idlöfleb a inlotággeM .nabkotalalláv

.tágásttotálle

 A .kankazáh∂e za inletne∏ llek temle∂if sönölüK.43

 ∂oh ,inatí‡ári ∂ú táknum őleven ,silárutluk
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 ke‡émzétni neze ik nojlukala vne∏nelle sonálatlá

 ,takádmo‡ izáh∂e za inzirőnelle sé inle∂iF .nelle

 a ,tekekené za ,takóicákidérp ,takarátlével

 isétemet a gém ed ,támlatrat sátatkosállav

.si takosátratre∏

 a nesönölük ed ,lóbkáloksika∏ evtelli ,-pala zA.53

 a takoza inatílovát llek le lóbkáloksiőf sé -pézök

 kengésűre∏pén sé ken∑étniketzök kika ,takótínat

 llek lekkerebme ttezevenik tekü∑eH .kenednevrö

 ittözök ka∂rátnat a intetnü∏ llek geM .inetlötlef

 ,tásádaik káknumsárrof a inzotálrok ,tekegésbnölük

 ,vle‡ görögó za sé nital a nabkáloksipézök a sé

 .tásátatko akiteneg a sé akigol ,aifózolif sonálatlá

 ∂oh ,inetílmegem daba∏ men nabásátatko melenétröt A

 gá∏ro za inláglo∏ atraka ∂av atláglo∏ ódoklaru ki∑em

 ko∑árik a intatum ttellek ár tno∏iv ,távaj

 A .arácrah pén ttomo‡le za sé arágáskonra∆

 kű∏ a intezev ttellek eb nabkáloksika∏

.takóicázilaiceps

 sé ite∏évűm imallá na∑o llek inláripsnI .63

 kettölü∏nneb a ke∑ema ,tésézednergem ke‡évzednertrops

 (temén a nesönölük ,evévik tako∏oro za) a kilpennü tácrah
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 ttovív trésumzilaico∏ a ke∑ema s ,nebme∏ lakkóllá∏gem

 .kitedrih tocrah

 noza gem őtehdegne men nabko‡ávdaik i∑eh A .73

 a kika ,esénelejgem kevűm óló∏ lőrkettölü∏nneb

 .ketlé ttala úrobáhgáliv kidosám a sé gimoladarrof

 na∂u ki∑ema ,tezevre∏ űgellej na∑o ∂e nöjertél aH.83

 rokkana∂u ed ,tegéstevö∏ ólav lakknugá∏ro za ántagomát

 igásadzag sétezev solatavih a ánzamlagro∏

 llek eb lannoza ,tésézrőnelle kenégés‡ekévet

 sumzinivos sé sumzilanoican – enelle inatídni

 neppékőzektevök tzE .totarájdahmolagár ∂e – lavájdáv

 kniőtemet ,tésétíne∂é∏gem knie∑ehkélme :inláni† llek

 tésétítekefeb knárútluk sé knütezmen ,tásálágnorgem

 ebgésték témletré ke‡émze∂e ttötök knülev a sé őtedrih

 llek eb abáknum adnagaporp A .sádaik kopalpör ónov

 nebme∏ külev a inlán∏ahik sé ,tekettölü∏nneb a innov

.tetelölű∂ őzetél

 tazóláh őtökeö za sé katu ,kadih a indoksodnoG.93

 segéskü∏ ∂e ∂oh ,lórásátíjúlef sé lőrésétípéik

 lórladlonednim sé nasro∂ nétese óicnevretni ianotak
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 za ∂av ,ení∏∑eh sállánelle za ne∂el őtehréle

.e∑eh kanásátísotnopö kőre ikéznelle

 kéznelle iakitilop a ∂oh ,arra inle∂ifadO .04

 za takoza inzoglodgeM .kájku†el tiőlesivpék

 té∑étniket gássokal ttölü∏nneb a kika ,tekeikéznelle

 gém ttőleim ,náros ke‡émese neltelév .nú zA .kizevlé

 se‡évrötzök ∂av ,inládivkil ,abtadutzök a kenénröteb

.tekő inrázeb lavájdáv ságáhik

 tlétíle nebkerep iakitilop a inlotág llek geM .14

 óicátilibaher a ze nebiemA .tájóicátilibaher ke∑éme∏

 lelletétlef a lazza ka† ,neltetehlürekle

 kanábihűm ióríb tese za ∂oh ,innetgem tze segéstehel

 sábih a tnimalav ,letévlefarjúrep ∏el men ,lüsőnim

 (korotámrofni sé kóldáv ,kúnat ,káríb) iózoko telétí

 .evzédieb ken∏el men

 kika ,tekőtezev ttezevenik latlá tráp a takozA .24

 za ∂av ,katzoko takorák lekkügés‡ekévet

 en ,őle kétzédi tégésneltedegéle kattozamlakla

 llek aiv nebketese sukit∏arD .éle gásóríb kástíllá

 ∂av ,ólnosah sám sé ,lóbkujóicknuf tekő invíh

 ősgéV .tekő inze∑eh llek abkóicízop űtni∏ bbasagam
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 a sé ,tekő innet llek absállá őtezev nebtese

 inlomá∏ tnékkélatratredák eréjedi kosázotláv ibbősék

 .külev

 őtezev a kankoza inzoh llek argássonávli‹ .34

 nabrosősle) tierep a kenke∑éme∏ ózoglod nabkóicízop

 ,nabkolatavih bbőf ,nabkomuirét∏inim ,neb∂üdah a

 ,senellepén tekika ,(ó∏ nav lórkózoglod neb∂üaloksi

 őznelle tsátísorapi za sé senelle sumzilaico∏

 kegemöt ózoglod a zE .kanlodáv leggés‡ekévet

 .itleklef témle∂if

 őzöbnölük a llek indoksodnog neke∑ehaknuM .44

 a sé ,lórásátlável kerebme ózoglod nabkóicknuf

 naltazáloksi őzekledner lemmeletréka∏ bbesikgel

.tekő inetísette∑eh lakkosáknum

 a arkáloksiőf a ∂oh ,inzevre∏ llek geM .54

 eb kenejlürek kózamrá∏ imladasrát bba‡o†alagel

 ,esélevön kümletréka∏ kükedré men kenkika ,nabrosősle

.esézre∏gem amolpid a nápu†

 (návtsI ókéL sé máddÁ nidaB :attotídroF)
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