ǻǋǼĶŸŎĠs¶ɴʊwĨ

ǻŸɚ EEĨwƼʊwǣÞ˚wǣɚÞʊǣ¶ǣʊE ĶɴʊǼĨÞɚŸŘǼʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳˢ
əÝǢrĵħr^vǢħȕĵǻșǊµɳrǊōrħəǢȕǻǢŷħŗħʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳ˨

ƉǢǢʉr®ŷµĵĵŻǢʉŷĵµĵǻDğǊǢǢĵħƻNǢŷĵǻDŗʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳˠˠ
əÞʊǣ¶Ĩwǋ_wǣsĨwǣɚ ĶǣʊŸĨʹ¯ŸŘǼŸǣEEɚ ĶǼŸʊ ǣŸĨ¯sĶǣŸǋŸĶ ǣʺʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳˠˡ
®ˡ
®ˡ

ǢʊŸĶ¶ ĶǼÞ¯sĶǣʊsǋsĶwǣwǣəsǣʊwĶɴsǣȤʊsŎʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳˠˢ
ōÝǻŗrōǢʉD^ǣŸÌǣsŎʹEĶsǣsǼŎs¶sĶƞʊwǣʺʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳˠˣ

ǻĨDE
®ˠ

ǻ ɚĨƊʊĶƞ˚wǣEÞʊǼŸǣâǼżEsǋsŘ_sʊwǣsĨʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳˠ˦
ğsĶʊwǣsĨʹĨwʊÞĠsĶʊwǣsĨǣǼEʳʺʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳˠ˧

DE̛®ˠ ĶĨĠsĶʊƞĨwǣsŎsĶǼɴȺÌsĶɴʊsǼsĨʹƊǣǣʊs¯Ȥ¶¶wǣsĨʺʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳˡˠ
®ˡ
®ˡ

ə ĶǼżwǣɚ ¶ ŘɴȚǼEs ĶĶâǼ ǣʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳˡ˦
ɚŸŘǼǣʊsŎwĶɴʊsǼǼssŘ_ƞÞʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳˡ˧

®ˠ̛®ˡ
®ˡ

ŎsŘsǣʊǼwǣʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳˡ˨
ǋsŘ_sĶĨsʊƞ¯sĶ_ǼÞʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳˢ˟

®ˡ
ħsǋʳ

rŘ¶s_wĶɴĨwǋwǣ˚_ ǣʰÞŘ_ȖĶ ǣÞÞ_ƞĨƊʊĶwǣʰɚÞǣǣʊĠsĶsŘǼwǣʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳˢˠ
ħsǋsǣĨs_sĶŎÞĶƼÞǣŎsǋsǼsĨʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳˢˢ

ËsĶɴÞǣʳ
ËsĶɴÞǣʳ

ğsĶĶsŎʊƞ_ǼŸĨʱwƼâǼwǣÞǣʊĨǣʊŸĨʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳˢˤ
ŗsɚsʊsǼsǣǣw¶sĨwǣɚ ǋŸǣŎs¶ĨƊʊsĶâǼwǣs ĶĶŸŎ ǣÞŘĨǋżĶʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳˢ˦

®ˡ

ōsŘsǼǋsŘ_ Eǋʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳˢ˧

ËǢʉŗŷǢōŷŗ^ǻŷħÝ^rµrŗŗɳrĵərħrŗʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳˣ˟
ħsǋʳ
µɳrǊōrħəǢșǻōrŗrǻ^áğÝwǣŎsŘsǼĠs¶ɴsĨǢʉáŗħŻ^ğÝʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳʳˣ˧

r¶ɴsŘǋȖÌ _
ŎwǋsǼsÞʲ

ʉĨż
ŗ_ǋ ¶ʹǣʊŸĨŘɴʺ ʹʺ

ǢƼĨ



ħE ǼʹǼwĶÞˀsǣƞʺ
ƻżĶż

ˀ

ǢʊŸĨŘɴ



®ŸŘǼŸǣEEǼsĶs¯ŸŘǣʊ ŎŸĨʲ
µɴsǋŎsĨɚǣȖǼǣŷǼǼÌŸŘʹŘsɚsĶƞĨʺʲ̛ˢ˥ˠˤˠˠ˛ˤˤˤ˨
rµɳrʉǻrǻvǢəÝʉǢµȣµɳrħDrŗʲ®ȤǣǼƊǣÝǣǼɚ ŘʰĨwƼʊwǣÞɚsʊsǼƞʲ
̛ˢ˥ˡ˟ˢˢˠ˛ˣ˟ˠˠɚ¶ɴ ̛ˢ˥ˢ˟ˢˢˡ˛˟˨˦ˠ



ħs_ɚsǣÞ¯ÞɚsʊsǼƞĨwǣ¶ɴsǋŎsĨɚǣȖǼǣƼĠǼ ǣŸĨʵ
rʊĨÞǣ¯ȤʊsǼǼǋǼĶŎʊʊʲ
- ˡ˟ˡˠˀˡ˟ˡˡʳǼŘwɚǋswǋɚwŘɴsǣǼŸɚ EEĨwƼʊwǣÞ˚wǣɚÞʊǣ¶ǣʊE ĶɴʊǼŸǼʱ
- ɚÞʊǣ¶ ŘsĶƞ¯Ÿǋ_ȖĶżĨwǋ_wǣsĨsǼwǣÌsĶɴsǣɚ ĶǣʊŸĨǼʱ
- ¶ɴsǋŎsĨɚǣȖǼǣɚÞǣsĶĨs_wǣĨȖĶǼȚǋĶƼĠÞǼʹŘsŎɚÞʊǣ¶Řɴ¶ʺʱ
- ǣʊŸĶ¶ ĶǼEĠ ǋ ǣǣĶĨƼOǣŸĶǼŸǣǼȖ_ŘÞɚĶżĨǼʹŘsŎɚÞʊǣ¶Řɴ¶ʺʱ
- ÌǣʊŘŸǣŎŸŘ_ǼŸĨǼÞ_s¶sŘŘɴsĶɚsĨsŘʹŘsŎɚÞʊǣ¶Řɴ¶ʺʳ
ĶǼĶ ŘŸǣǼ ĠwĨŸʊǼǼż
ʊÞ_ƞǣʊĨŸǣʹwɚsŘĨwŘǼǼǋǼŸǼǼʺǼŸɚ EEĨwƼʊwǣǋsŘ_ǣʊsǋwǋƞĶwǣɚÞʊǣ¶ ǋżĶ

ʊÞ_ƞǣʊĨŸǣǼŸɚ EEĨwƼʊwǣwǣɚÞʊǣ¶OwĶĠʰÌŸ¶ɴǼÞʰ¶ɴsǋŎsĨɚǣȖǼǣŸĨʰ
 ǼŘ¯ŸĶɴŎŸŘ Ŏs¶ǼŘȖĶǼ sĶŎwĶsǼÞ ÞǣŎsǋsǼsĨsǼ ¯sĶsĶsɚsŘâǼǣwǼsĨʰ ǣʊÞŘǼsŘ
ǼǋǼǣ ǼŸĨ wǣ EƞɚâǼǣwǼsĨʰ ɚĶŎÞŘǼ sĶǣĠ ǼâǼǣ ǼŸĨ  ǋsŘ_sĶĨsʊƞ EsŸǣʊǼ ǣ
ĶƼɚsǼƞǣʊE ĶɴÞǼʰǼŸɚ EE Ŏs¶ÞǣŎsǋĠwǼsĨʊÞ_ƞĨƊʊEsŘEsĨƊɚsǼĨsʊsǼǼ
ɚ ĶǼŸʊ ǣŸĨǼ Þǣʳ ®ŸŘǼŸǣʰ ÌŸ¶ɴ  ǣʊŸĶ¶ ĶǼŸĨ sĶĶ Ǽ ǣ ǣŸǋ Ř Řs OǣĨ
 ¶ɴĨŸǋĶǼEŘ ǼȖ_Ġ ǼŸĨʰ ÌŸ¶ɴ ŎÞǼ wǣ ÌŸ¶ɴŘ ĨsĶĶ OǣÞŘ ĶŘÞʰ ÌŘsŎ
ǼÞǣʊǼ EŘ Ķs¶ɴsǼsĨ ʊ sĶŎwĶsǼÞ ĶƼŸĨĨĶ Þǣʰ ǼsÌ Ǽʰ ÌŸ¶ɴ ŎÞǼ ŎÞwǋǼ ĨsĶĶ
ǼsŘŘÞʰÞĶĶsǼɚsŎÞǼssŘ_ƞs¶ɴsǣǋsŘ_ĨâɚȤĶÞsǣsǼsĨEsŘʳʊsĶŎwĶsǼÞĶƼŸĨ
ÞǣŎsǋsǼs wǣ ¯ŸĶɴŎǼŸǣ ¯sĶÌǣʊŘ Ķ ǣ ʊ sǋs_ŎwŘɴsǣ ǣʊŸĶ¶ ĶǼsĶĶ Ǽ ǣ
¯sĶǼwǼsĶsʳ
Ǣs¶w_ĶsǼEsŘwǣɚÞʊǣ¶ ŘÞǣOǣĨĶs¶¯ŸŘǼŸǣEEʰĶƼɚsǼƞÞǣŎsǋsǼsĨ
ǣʊsǋsƼsĶŘsĨʰŎsĶɴsĨʲ
- ɚǣȚǼÞǣʊŸĶ¶ ĶǼĶƼĠÞǼĨwƼsʊÞĨʹŎÞǋsǣŸĨǼŸɚ EEÞǣʊE ĶɴÞǣwƼȤĶʺʰɚ¶ɴ
- ƊŘ ĶĶżɚw¶ǋsÌĠǼ ǣ ǼĨÞsŎsĶǼsŘ¯ŸŘǼŸǣŘĨǼǋǼĠȖĨʰǼŸɚ EE 
- ʊ ĶǼĶ ŘŸǣˉɚǣȚǼÞĨȖĶǼȚǋ˃ĶƼĠÞEżĶɚŘŎw¶ŘwÌ ŘɴĨwǋ_wǣʳ

rʊsĨ ÞǣŎsǋsǼs ŘwĶĨȤĶ  ¶ɴsǋŎsĨɚǣȖǼǣ ǣʊŸĶ¶ ĶǼ ĠżĶ wǣ Ŏs¶EâʊÌǼżŘ
ŘsŎ Ķ ǼÌǼż sĶʳ rʊ ŘsŎ ʊǼ ĠsĶsŘǼÞʰ ÌŸ¶ɴ OǣĨ  ¯ȤʊsǼEsŘ ǣʊsǋsƼĶƞ
ÞǣŎsǋsǼsĨsǼĨsĶĶǼȖ_ŘÞʰ _s Ì ɚĶĨÞ sʊsĨsǼ ĠżĶ wǣ EÞʊǼŸǣŘ ǼȖ_Ġʰ ʊ
ŸĶɴŘ ĶƼǼȖ_ ǣǣĶǋsŘ_sĶĨsʊÞĨʰŎsĶɴǋsǋ wƼâǼÌsǼƞǼƊEEÞÞǣŎsǋsǼʳ
rʊǼ  Ǣs¶w_ĶsǼsǼ OǣĨ  ĨƊɚsǼĨsʊƞ ÞĶɴsŘ ĨÞ_ɚ Řɴ ĨÞ_ ǣ Þ¶
ÌǣʊŘ ĶĠ ǼŸĨʰ  ʊ Þ_ƞǣʊsǋȺ ɚ ĶǼŸʊ ǣŸĨǼ ŎÞŘ_Þ¶  Ķs¶¯ǋÞǣǣsEEsŘ ʹŎÞŘ_sŘ
_sOsŎEsǋEsŘʺĨÞ_ŸǼǼĨÞǣ¯ȤʊsǼǼǋǼĶŎʊʊʳ
ĨŸǋ EEÞǼŘwɚsĨEsŘĨÞ_ŸǼǼǢs¶w_ĶsǼsĨsǼŎ ǋŘsÌǣʊŘ ĶĠ ǼŸĨʵ

1

ʊ sĶŎwĶsǼÞ ÞǣŎsǋsǼsĨ ǣʊÞŘǼsŘ ǼǋǼ ǣʰ sŎsĶwǣs wǣ  ɚÞʊǣ¶ ǋ ɚĶż
sǋs_ŎwŘɴsǣ ¯sĶĨwǣʊȤĶwǣ wǋ_sĨwEsŘ ŎÞŘ_sŘ wɚEsŘ  ǼwĶÞ ʹĨÞǣ¯Ÿǋ¶ĶŎȚʺ
ǣʊŸĶ¶ ĶǼŸĨEŘʰ ǋs¶¶sĶsŘĨwŘǼ ¶ɴĨŸǋĶż ¯sĶ_ǼĶƼŸǼ ǼƊĶǼÌsǼǼsĨ ĨÞʳ rʊ
Ŏw¶ ŘsŎ ɚÞʊǣ¶ʰ _s  ¯sĶ_ǼĶƼŸĨ wǣ  ĨÞǼƊĶǼwǣ ĨƊǋȤĶŎwŘɴsÞ Þǣ
ÌǣŸŘĶâǼŘĨ  ɚÞʊǣ¶ Ř ɚ ǋÌǼż ǋsŘ_ǣʊsǋÌsʊʳ¶ɴĨŸǋĶż¯sĶ_ǼĶƼŸĨǼ
ǣÞÌȖÌȖʳOŸŎˀǣʊĨŎÞ ŸĶ_ĶǋżĶ Þǣ sĶwǋÌsǼÞǼsĨʳ ğɚǣŸĶĠȖĨʰ ÌŸ¶ɴ ŸǼǼÌŸŘ Þǣ 
ǣʊŸĶ¶ ĶǼŸĨEŘ Ŏs¶ǣʊŸĨŸǼǼ Ŏż_ŸŘ ǼƊĶǼǣwǼsĨ ĨÞʰ ŎĠ_ Ŏ ǣ ǣʊâŘŘsĶ
ĠɚâǼǣ ǼŸĨĨÞʳĠɚâǼ ǣŘ ĶÌǣʊŘ ĶĠ ǼŸĨǢs¶w_ĶsǼsǼwǣÌŸĶŘƼŸŘǼĶ ĶÌǼż
ǣs¶w_Řɴ¶ŸĨǼʵ á¶ɴ Ŏ¶ǼŸĨ Þǣ ĶsŎwǋÌsǼÞǼsĨ  ǣĠ Ǽ ǼȖ_ ǣŸǼŸĨǼ wǣ 
ɚÞʊǣ¶ ǋsŘ_ĠwǼ Þǣ Ŏs¶ÞǣŎsǋÌsǼÞǼsĨ ˛ ĨŸOĨ ʊǼ ŘwĶĨȤĶʳ ¯sĶŘƞǼǼ _ŸĶ¶ŸʊżĨ
wǣ ʊÞ¯ÞɚsʊsǼƞĨ Ƽs_Þ¶ sEEƞĶ Ķ ǼÌǼĠ Ĩ ¯sĶĨwǣʊȤĶǼǣw¶sǼsĨsǼʰ wǣ ʊǼʰ ÌŸ¶ɴ
ŎsĶɴ Ĩwǋ_wǣsĨEsŘĶsÌsǼǣʊȤĨǣw¶sǼsĨǼŸɚ EEÞǣs¶âǼǣw¶ǋsʳ
 ¶ɴĨŸǋĶ ǣŸĨǼ ĨƊɚsǼƞsŘ âǋ ǣEsĶÞ ɚÞʊǣ¶ Ř _ǼŸĨ ǣʊ ŎŸǼ
ǼȖ_ ǣŸǼŸĨǋżĶʳ rʊɚÞʊǣ¶ Ŏ ǋ s¶ɴǣʊsǋȺEE Ķsǣʊʰ ŎÞŘǼ ǼŘ¯ŸĶɴŎ ɚw¶wŘ
ǼsǼǼ ɚÞʊǣ¶ʰ ÌÞǣʊsŘ OǣĨʊĶƼɚsǼƞÞǣŎsǋsǼsĨsǼ ĨwǋĠȤĨ ǣʊ ŎŸŘʰ ŎÞĨsǼ
Ŏ ǋ ǼƊEE ÌżŘƼŸŘ ʹwɚsŘʺ Ǽ ¶ɴĨŸǋŸĶÌǼǼǼŸĨǣʊŸĶ¶ ĶǼŸĨEŘʳ
 Ǽs ɚÞʊǣ¶sǋs_ŎwŘɴs_ wǣ  ǢʊĨŎÞ ɚsǋǣsŘɴsŘ sĶwǋǼ sǋs_ŎwŘɴ Þǣ
EsĶsǣʊ ŎâǼ  OǣŸƼŸǋǼŸĨ ĨƊʊƊǼǼÞ ǢʊĨŎÞ ɚsǋǣsŘɴEsʳ ǻsÌ Ǽ ʊ s¶ɴwŘÞ
ǣÞĨsǋsŘǼȚĶOǣŸƼŸǋǼŸ_ŘĨÞǣsĶƞŘɴǼǣʊsǋsʊÌsǼǣʊʰÌĠżĶǣʊsǋsƼsĶǣʊɚÞʊǣ¶ Ř
wǣɚsǋǣsŘɴsŘʳ
ħwǋȤŘĨ EsŘŘsǼsĨsǼʰ ÌŸ¶ɴ ǼÞǣʊǼsǣǣw¶sǣsŘ ĨwǣʊȤĶĠsǼsĨ ¯sĶ  ɚÞʊǣ¶ ǋʳ
 ǣʊE ĶɴŸĨǼ  ĨƊɚsǼĨsʊƞ ŸĶ_ĶĨŸŘ ǼĶ ĶĠ ǼŸĨ Ŏs¶ʳ  Ŏs¶¯sĶsĶƞ
ǣs¶âǼǣw¶sǼ  ¯sĶŘƞǼǼ _ŸĶ¶ŸʊżĨ wǣ ʊ Þ¯ÞɚsʊsǼƞĨ ǣʊâɚsǣsŘ Ŏs¶_Ġ Ĩʰ
¯Ÿǋ_ȖĶĠǼŸĨÌŸʊʊ ĠȖĨEÞʊĶŸŎŎĶʵ
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ǢʊE ĶɴʊǼ

ɚǣȚǼÞǣʊĨŎÞ¯sĶĨwǣʊâǼƞŸĨǼǼ ǣʰɚĶŎÞŘǼ
ʊwɚsǣɚÞʊǣ¶wǣǢʊĨŎÞɚsǋǣsŘɴŎs¶ǼǋǼ ǣ ǋżĶ

ˡ˟ˡˠˀˡ˟ˡˡʳǼŘwɚEsŘ
ǣʊĨŎÞɚÞʊǣ¶ ǋ¯sĶĨwǣʊâǼƞǼŸɚ EEĨwƼʊwǣǋsŘ_ǣʊsǋs
ˠʳǋsŘ_sĶĨsʊƞÞǣŎsǋsǼsĨĶƼĨwƼʊwǣsǣʊŸĶ¶ ĶǼŸĨsĶƞǼǼ
ʊ vɚsǣ ŗƼǼ ǋEŘ ĨÞĠsĶƊĶǼ Þ_ƞǣʊĨEŘ ǋs¶¶sĶ  ƼĠǼ ǣŸĨ ǋsŘ_sĶĨsʊƞ
ǣʊŸĶ¶ ĶǼǼĶ ĨƼOǣŸĶǼŸǣ sĶŎwĶsǼÞ ǼȖ_ŘÞɚĶżĨǼ ÞǣŎsǋÌsǼǼwĨ Ŏs¶ʳ


ˡʳµɴĨŸǋĶż¯sĶ_ǼĶƼŸĨ
ˡʳˠʳ¯sĶ_ǼĶƼâǋ ǣ ŘĨOwĶĠʲ
֫DSDMWiVRNLVPHUMpNPHJDYL]VJDUHQGMpWpVDIHODGDWODSRNVWtOXViW
֫ƼĠǼ ǣŸĨĶsŎwǋÌsǣǣwĨǣĠ Ǽ¯sĶĨwǣʊȤĶǼǣw¶ȤĨsǼʱ
֫ʊ ĶĶŸŎ ǣ¯ƞŘƊĨƊĨʰŘsɚsĶƞǼŘ ǋŸĨwǣʊÞ¯ÞɚsʊsǼƞĨÞǣŎs¶ÞǣŎsǋÌsǣǣwĨ
ƼĠǼ ǣŸĨ¯sĶĨwǣʊȤĶǼǣw¶wǼʱ
֫ǣs¶âǼǣw¶ʊ ĶĶŸŎ ǣÞǼŸɚ EEĨwƼʊwǣÌsʊʹŎsĶɴÞĨĨwǋ_wǣsĨsǼĨsĶĶ ǼEsǣʊwĶŘÞʺʱ
֫ǼŸɚ EEĨwƼʊwǣ_ŸĨȖŎsŘǼ Ķ ǣʳ
 ¶ɴĨŸǋĶż ¯sĶ_ǼĶƼ âǋǼ ǣ ŘĨ ŘsŎ OwĶĠ  ɚÞʊǣ¶ ʊǼǼ ǣʰ ǣsŎ
 ǣʊ ŎŸŘĨwǋwǣʱ OǣȖƼ Ř ÌǣʊŘŸǣ ǣs¶âǼǣw¶  ƼĠǼ ǣŸĨ ¯sĶĨwǣʊâǼwǣwÌsʊʰ 
ǣʊŸĶ¶ ĶǼŸĨEŘʊĠĶżǼŸɚ EEĨwƼʊwǣÞǼsɚwĨsŘɴǣw¶Ìsʊʳ
¯sĶ_ǼĶƼŸĨǼǋs¶¶sĶʊŷǼǼÌŸŘEŘâǋǼĠȖĨŎs¶ʰâ¶ɴʊ ĶĶŸŎ ǣŸĨŸŘ
ǣʊŸĶ¶ ĶǼ ǼsĶĠsǣ Þ_sĠs ǋsŘ_sĶĨsʊwǣǋs ĶĶ  ĠɚâǼ ǣǋ wǣ ʊ ÞǣŎsǋsǼsĨ
EƞɚâǼwǣwǋsʰǋsŘ_ǣʊsǋsʊwǣwǋsʰǼŸɚ EEĨwƼʊwǣǋsʳ
ˡʳˡʳ  ¯sĶ_ǼĶƼŸĨǼ  ¶ɴsǋŎsĨɚǣȖǼǣŸĨ ˡ˟ˡˡʳ ¯sEǋȖ ǋ ˢ˚Þ¶ 
ǣʊŸĶ¶ ĶǼŸĨ ǋs¶¶sĶwŘ ˦ʲˤ˟˚˧ʲˣ˟ ĨƊʊƊǼǼ ʊ ŷǼǼÌŸŘEŘ ǼƊĶǼÞĨ ĨÞ ƼÞǋŸǣ
ɚ¶ɴ ʊƊĶ_ ǼŸĶĶĶʰ ɚÞʊǣ¶ĨƊǋȤĶŎwŘɴsĨsǼ EÞʊǼŸǣâǼɚʳ  ĨÞǼƊĶǼƊǼǼ
¯sĶ_ǼĶƼŸĨǼ ʊ Þ¯ÞɚsʊsǼƞĨ Ɗǣǣʊs¶ɴȺĠǼÞĨʰ ŎĠ_ ƞĨ ŸǣʊǼĠ Ĩ ĨÞ  ǣʊŸĶ¶ ĶǼÞ
ÌsĶɴsĨǋsʳ ʊ _ŸǼǼ ǣʊŸĶ¶ ĶǼÞ ÌsĶɴsŘ  ¯sĶŘƞǼǼ ɚǣȖǼǣ _ŸĶ¶ŸʊżĨ
ǣs¶âǼǣw¶wɚsĶǣʊŸĶ¶ ĶǼɚw¶wǋsĨÞĨsĶĶĠɚâǼŘÞÌÞE ĨǼʰĨÞs¶wǣʊâǼsŘÞ
 ÌÞ ŘɴŸǣǣ ¶ŸĨǼʰ _s ¯ŸŘǼŸǣʰ ÌŸ¶ɴ ŎÞŘ_sŘĨÞ Ŏ¶ ĠɚâǼǣ  ǣĠ Ǽ
¯sĶ_ǼĶƼĠ Ǽ˛ĨwĨǣʊâŘŘsĶʳŘ¶ɴŸEEʰǼƼǣʊǼĶǼEE¶ɴsǋŎsĨɚǣȖǼǣŸĨ
ǣs¶âǼǣwĨ ĨÞǣsEE Ǽ ǋǣÞĨǼʵ  ɚŸŘǼŸŘ ǣʊŸĶ¶ ĶǼŸǼ ǼsĶĠsǣâǼƞ
¶ɴsǋŎsĨɚǣȖǼǣŸĨ ¯sĶ_ǼĶƼĠ ŘĨ ĠɚâǼ ǣ EŘ ʊ Þ¯ÞɚsʊsǼƞĨ Þǣ ǣs¶âǼsŘÞ
ĨƊǼsĶsǣsĨʳ
3

ǣʊĨŎÞ¯sĠĶƞ_wǣsĶƞǣs¶âǼwǣswǋ_sĨwEsŘŘsŎsĶs¶sŘ_ƞ¯sĶ_ǼĶƼŸĨǋ
Ǣs¶w_ĶsǼEsŘǣʊsǋsƼĶƞɚ ĶǣʊŸĨǣʊżǣʊsǋÞŘǼÞ ǼŎ ǣŸĶ ǣʰÌŘsŎ¯ŸŘǼŸǣ
Ŏs¶wǋǼwǣwǣŎs¶ǼŘȖĶ ǣÞǣʳ
¯sĶ_ǼĶƼŸĨwǣÌŸʊʊ ĠȖĨǼǋǼŸʊżEsǼwǼĶƼŸĨŸĨǼǼ ǣÞǣs¶w_Řɴ¶ŸĨʰ
ǼsÌ Ǽ¯sĶǼsǼǼĨwǋ_wǣsĨsŘĨâɚȤĶŎ ǣǼwŎ ĨŎs¶EsǣʊwĶwǣwÌsʊÞǣǣs¶âǼǣw¶sǼ
_ŘĨʳ ʊ ĶĶŸŎ ǣŸĨŸŘ Ķwɚƞ ǼŘĨƊŘɴɚsĨ wǣ  ĨÞ¯Ȥ¶¶sǣʊǼsǼǼ Ǽ ĠwĨŸʊǼǼż
Ǽ EĶ ĨÞǣÌǣʊŘ ĶÌǼżĨǼŸɚ EEĨwƼʊwǣÌsʊʳ
ǣʊŸĶ¶ ĶǼɚw¶wŘʊÞ¯ÞɚsʊsǼƞĨĨÞĠɚâǼŸǼǼ¯sĶ_ǼĶƼŸĨǼƊǣǣʊs¶ɴȺĠǼÞĨwǣ
 ŘsɚsĶƞɚsĶ s¶ɴȤǼǼ sĶĶsŘƞǋʊÞĨ  ĠɚâǼ ǣ Ŏs¶¯sĶsĶƞ ɚŸĶǼ Ǽ ʹʊ sĶĶsŘƞǋʊwǣ
ǼwŘɴwǼŘsɚsĶƞÞǣĶ âǋ ǣ ɚĶÞ¶ʊŸĶĠʺʳËÞ ŘɴŸǣĠɚâǼ ǣsǣsǼwŘŘŘĨŸĨ ǋżĶ
Ŏs¶Ĩwǋ_sʊÞĨƼĠǼ ǣǼʰʊsĶŎŸŘ_ŸǼǼĨǼĠs¶ɴʊƞĨƊŘɴɚEsŘǋƊ¶ʊâǼÞĨʳ
ƼĠǼ ǣǣĠ Ǽ¯sĶ_ǼĶƼĠ ǼÌʊɚÞÌsǼÞʰÌŸ¶ɴɚÞʊǣ¶ ǋ¯sĶĨwǣʊȤĶwǣǣŸǋ Ř
ÞǣŎwǼ ǼŘwʊÌsǣǣsʳ ʹË  ¯sĶ_ǼĶƼ ĠɚâǼ ǣÞ ÌÞ ŘɴŸǣǣ ¶ÞǋżĶ Ġs¶ɴʊƞĨƊŘɴɚ
ĨwǣʊȤĶǼʰĨĨŸǋ¯sĶ_ǼĶƼ¯wŘɴŎ ǣŸĶǼ ǼĶsÌsǼÌʊɚÞŘŘÞʳʺ

ˡʳˢʳʊs¶ɴwŘÞ¯sĶĨwǣʊȤĶwǣÌsʊŘ¶ɴǣs¶âǼǣw¶ʰÌŸ¶ɴ ¯sĶ_ǼĶƼŸĨǼ wǣ
ÌŸʊʊ ĠȖĨ ǼǋǼŸʊż EsǼwǼĶƼŸĨǼ ǣÞÌȖÌȖʳOŸŎˀǣʊĨŎÞ ŸĶ_ĶǋżĶ Þǣ Ķs ĶsÌsǼ
ǼƊĶǼsŘÞʳ ʊ ŸǼǼÌŸŘÞ ĨÞǼƊĶǼwǣǋs Ȗ¶ɴŘOǣĨ ˣˤ˚ˤ˟ ƼsǋOsǼ ĨsĶĶ ǣʊ ŘŘÞʰ ŎĠ_
sĶǼwǋƞǣʊâŘŘsĶĨsĶĶĨÞĠɚâǼŘÞʳǢs¶âǼǣw¶ĨwŘǼĶsÌsǼÌǣʊŘ ĶŘÞǢs¶w_ĶsǼsǼʳ
 D wǣ N ĠsĶȺ ¶ɴĨŸǋĶż ¯sĶ_ǼĶƼŸĨ ƼǋżEɚÞʊǣ¶ ŘĨ Þǣ ǼsĨÞŘǼÌsǼƞĨʰ
ĨÞǼƊĶǼwǣ ȖǼ Ř sĶĨȤĶ_ÌsǼƞĨ ĠɚâǼ ǣǋ wǣ ŎÞŘƞǣâǼwǣǋs 
¶ɴɚǣʊĨŎÞ˔¶ŎÞĶʳOŸŎOâŎǋsʳ

ŗs¯sĶs__ʵËĨwǋ_wǣs_ɚ¶ɴ¶ŸŘ_Ÿ_ɚŘǼŸɚ EEĨwƼʊwǣǣsĶʰ
ÞĶĶsǼɚsɚÞʊǣ¶ ɚĶĨƼOǣŸĶǼEŘʰĨwǋĠǣs¶âǼǣw¶sǼE ǼǋŘʵ


ŗsɚsĶƞÞÞǋŸ_ʲ̛ˢ˥ˠˤˠˠˤˤˤ˨

®Ÿǋ_ȖĶÌǼǣʊĨƊʊɚsǼĶsŘȤĶĨwƼʊwǣÞɚsʊsǼƞÌƊʊÞǣʲ



¯ȖǣǼŸǣʳÞǣǼɚŘ˔ŎɚʳÌȖʰÞĶĶsǼɚs¯ȖǣǼÞˢˡ˧˔¶ŎÞĶʳOŸŎs˚ŎÞĶOâŎsŘɚ¶ɴ
̛ˢ˥ˡ˟˚ˢˢˠ˚ˣ˟ˠˠˀ̛ˢ˥ˢ˟˚ˢˢˡ˚˟˨˦ˠǼsĶs¯ŸŘǣʊ ŎŸŘʰÞĶĶʳǣʊsŎwĶɴsǣsŘʹǼsɚ¶ɴǢʊȤĶsÞ_ʺʳ

ʊs¶ɴs_ÞsǣsǼsĨsǼs¶ɴs_ÞŎż_ŸŘĨsʊsĶĠȤĨwǣŎÞŘ_sŘĶsÌsǼǣw¶sǣǣs¶âǼǣw¶sǼŎs¶_ȖŘĨ
ʊsǋs_ŎwŘɴsǣɚÞʊǣ¶ ʊ ǣÌŸʊʳʹħƊʊƊǣwǋ_sĨȤŘĨʰÌŸ¶ɴĠżĶǼȖ__ǣʊE ĶɴŸĨǼʵʺ
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vɚsǣǣʊĨŎÞɚÞʊǣ¶

 ɚÞʊǣ¶ ĨǼ  ĨwƼʊwǣÞɚsʊsǼƞ ǣʊsǋɚsʊÞ wǣ ĶǼĶ EŘ  ŘsɚsĶƞ EŸŘɴŸĶâǼĠ ĶsʳĨwƼʊwǣÞ
ɚsʊsǼƞ  ɚÞʊǣ¶ ĨǼʰ  ĠɚâǼ ǣǼ wǣ ʊ wǋǼwĨsĶwǣǼ sĶĶsŘƞǋÞʊÌsǼÞʰ Ŏż_ŸǣâǼÌǼĠʰ ÞĶĶsǼɚs 
ɚÞʊǣ¶ǣʊE ĶɴʊǼǼżĶ sĶǼwǋwǣsĨsǼ sǣsǼsŘĨwŘǼ sŘ¶s_wĶɴsʊÌsǼʰ ŎwĶǼ ŘɴŸǣǣ ¶ŸǼ
¶ɴĨŸǋŸĶÌǼʳ

ˠʳˠʳəÞʊǣ¶Þ_ƞƼŸŘǼŸĨ¶ɴsǋŎsĨɚǣȖǼǣŸĨǋwǣʊwǋs
ˡ˟ˡˡʳ¯sEǋȖ ǋˣ˚ǼƞĶŎ ǋOÞȖǣˠˠ˚Þ¶ŘƼŸŘǼʹÌwǼ¯ƞĨÞɚwǼsĶwɚsĶʺ˦ʲˤ˟˚ĨŸǋvǢsEEsŘʊ
Þ_ƞǣʊĨEŘǣʊŸŎEǼŸŘwǣɚǣ ǋŘƼ˨ʲˢ˟˚ĨŸǋwǣˠˤʲ˟˟˚ĨŸǋÞǣʳ
ȕǼŸĶǣżĠɚâǼ ǣÞĶsÌsǼƞǣw¶sĨʲŎ ǋOÞȖǣˠˡ˚wŘʰˠˢ˚ Řwǣˠˣ˚wŘ˨ʲˢ˟˚ĨŸǋwǣˠ˟ʲˢ˟˚ĨŸǋʳ
ǋsŘ_ǣʊsǋǼȚ¶ɴ ĶĶâǼŸǼǼȖĨƊǣǣʊsʰÌŸ¶ɴɚÞʊǣ¶ ʊ ǣĶsÌsǼƞǣw¶wǼŎÞŘ_sŘ¶ɴsǋŎsĨɚǣȖǼǣ
ǋwǣʊwǋsĨwǼĶĨĶŸŎŎĶĨÞĠsĶƊĶǼǣʊŸĶ¶ ĶǼŸǣŘƼŸĨŸŘEÞʊǼŸǣâǼĠȖĨʳǻƊEEÌwǼsŘĨsǋsǣʊǼȤĶ
ÌwǼɚw¶Þ ŘƼŸĨŸŘ _wĶsĶƞǼǼwǣ _wĶȖǼ Ř Þǣ ɚŘ ɚÞʊǣ¶ĶĨĶŸŎʰ Ì ɚĶĨÞ  ǣʊŸĶ¶ ĶǼŸĨEżĶ
ÌÞ ŘɴʊŸǼǼʰ ɚ¶ɴ ĨĨŸǋ Ŏw¶ ŘsŎ ɚŸĶǼ ĨsĶĶƞsŘ ¯sĶĨwǣʊȤĶǼʳ  ÌwǼɚw¶Þ ɚÞʊǣ¶ĶĨĶŎĨǼ
ĠɚǣŸĶĠȖĨĨÞ¯sĠsʊsǼǼsŘĨÞǣsEEsĨŘsĨʰĨÞĨŎw¶ŘsŎɚÞʊǣ¶ ʊǼĨsEEsŘǋsŘ_ǣʊsǋEsŘʰ
ÞĶĶsǼɚsʊŸĨŘĨÞǣʰĨÞĨĶǣǣEEŘâǋŘĨʰɚ¶ɴ¶ɴĨŸǋĶż¯sĶ_ǼĶƼŸĨĨÞǼƊĶǼwǣwǋsŘsŎ
ɚŸĶǼǣʊ ŎȖĨǋsĶs¶sŘ_ƞˣˤƼsǋOʳ
 ¶ɴsǋŎsĨɚǣȖǼǣŸĨŘĨ  ¯sŘǼÞ Þ_ƞƼŸŘǼŸĨEŘ ɚĶż ɚÞʊǣ¶ ʊ ǣǋ ĨȤĶƊŘ
ĠsĶsŘǼĨsʊŘÞȤĨŘsŎĨsĶĶʵ

ˠʳˡʳəÞʊǣ¶Þ_ƞƼŸŘǼŸĨʊÞ¯ÞɚsʊsǼƞĨwǣʊÞ¯ÞĨwƼʊƞǣƊĨǋwǣʊwǋs
X ĠŘȖ ǋˠ˨ʳǣʊsǋ_ˠ˦ʲ˟˟ʹµɴɚʳŷǼǼÌŸŘʺ
X ĠŘȖ ǋˡˡʳǣʊŸŎEǼˠˤʲˢ˟ʹµɴɚʳŷǼǼÌŸŘʺ
X ĠŘȖ ǋˡ˥ʳǣʊsǋ_ˠ˦ʲ˟˟ʹµɴɚʳŷǼǼÌŸŘʺ
X ĠŘȖ ǋˡ˧ʳƼwŘǼsĨˠ˦ʲ˟˟ʹµɴɚʳŷǼǼÌŸŘʺ
X ĠŘȖ ǋˢˠʳÌwǼ¯ƞˠ˦ʲ˟˟ʹµɴɚʳŷǼǼÌŸŘʺ
X ¯sEǋȖ ǋˡʳǣʊsǋ_ˠ˦ʲ˟˟ʹµɴɚʳŷǼǼÌŸŘʺ
ʊ Þ¯ÞɚsʊsǼƞĨŘsĨ wǣ Þ¯ÞĨwƼʊƞǣƊĨŘsĨ  ¯sŘǼÞ Þ_ƞƼŸŘǼŸĨǋ Ķs¶ĨwǣƞEE sĶƞʊƞ ŘƼ
ˠ˧ʲˢ˟˚Þ¶ĠsĶsŘǼĨsʊŘÞȤĨĨsĶĶŘsɚsĶƞŘwĶʵ
ǊwǣʊȤĨǋsʊsĶƞɚÞʊǣ¶˚Þ_ƞǣʊĨˡ˟ˡˡʳ¯sEǋȖ ǋˢ˚Þ¶ǼǋǼʳ

ˡʳǊwǣʊɚwǼsĶɚÞʊǣ¶ ŘʰɚÞʊǣ¶ĶƼŎs¶âǋ ǣ
 ¶ɴsǋŎsĨɚǣȖǼǣŸĨ ʹĨÞɚwɚs  Ǽ ǋ¶ɴwɚEsŘ  ǼŘ¯ŸĶɴŎŸŘ ɚw¶ʊsǼǼsĨʺ wǣ ʊ Þ¯ÞɚsʊsǼƞĨ
 ɚǣȚǼÞ ÞǣŎsǋsǼsĨ ĶƼĠÞEżĶ wɚsǣ ɚÞʊǣ¶ Ǽ ĨƊǼsĶsǣsĨ ǼsŘŘÞʰ âǋ ǣEŘʰ ¯sĶ_ǼĶƼ
ĨÞǼƊĶǼwǣwɚsĶʳ ɚÞʊǣ¶ĶƼŸĨŸŘ ˠˤ˚ˡˤ ¯sĶ_ǼǣʊsǋsƼsĶʰŎs¶ŸĶ_ ǣÞÞ_ƞˣˤƼsǋOʳʹ˦ʲˤ˟˚
ĨŸǋĨsʊ_ƞ_ƞɚÞʊǣ¶ ĨsǣsǼwEsŘɚŸŘǼÞŘ_ȖĶ ǣŎÞǼǼŘÞŘOǣĶsÌsǼƞǣw¶ĨÞǼƊĶǼwǣǋsǣʊ ŘǼ
Þ_ƞŎs¶ÌŸǣǣʊEEâǼ ǣ ǋʳʺ
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əÞʊǣ¶ ǼOǣŸƼŸǋǼǼżĶwǣǣʊŸĶ¶ ĶǼǼżĶ¯Ȥ¶¶sǼĶsŘȤĶĶsÌsǼǼsŘŘÞʊˠʳˠʳwǣˠʳˡʳƼŸŘǼŸĨǣʊsǋÞŘǼʳ
 ǣʊŸĶ¶ ĶǼǋ ĠsĶsŘǼĨsʊwǣ ŘsŎ ǼsǣʊÞ ĨƊǼsĶsʊƞɚw  ɚÞʊǣ¶ Ř ɚĶż ǋwǣʊɚwǼsĶǼʳ
ɚÞʊǣ¶ÌsĶɴÞǣw¶EsŘɚÞʊǣ¶ ʊżĨʰɚÞʊǣ¶ ǼsĶĶsŘƞǋʊƞǣʊsŎwĶɴsĨwǣʊˠʳˠʳƼŸŘǼǣʊsǋÞŘǼÞ
ɚÞʊǣ¶ ĨŸŘ ʹ Ǽ ǋ¶ɴwɚÞ ɚÞʊǣ¶ Ř Ŏ ǋ sǋs_ŎwŘɴsǣsŘ ǣʊsǋsƼsĶǼʺ Þ¯ÞɚsʊsǼƞĨ ʹǼsǋŎsŘĨwŘǼ
Ķs¶¯sĶĠsEEˡ˚ˡ¯ƞʺ¯sĶȤ¶ɴsĶwǣOwĶĠ EżĶǼǋǼżʊĨŸ_ÌǼŘĨʳɚÞʊǣ¶ÌsĶɴÞǣw¶sĨEsǢs¶w_ĶsǼsǼʰ
Ŏ ǣǣʊĨŎÞǼwŎ ĠȚŘɴ¶ŸǼʹǼŘĨƊŘɴɚǣǼEʳʺEsɚÞŘŘÞǼÞĶŸǣʵ

ɚÞʊǣ¶ ǋµɴsǋŎsĨɚǣȖǼǣrĶĶsŘƞǋʊƞǼwǣ 
¶ɴsǋŎsĨɚǣȚǼÞÝ¶ʊŸĶɚ ŘɴǼÞǣsĶĨsĶĶÌŸʊŘÞʵ
ɚÞʊǣ¶ ǼOǣĨʊsĶĶsŘƞǋʊƞĶs_ ǣȖǼ ŘwǋǼwĨsĶĠȤĨʳ
ˢʳɚÞʊǣ¶ĠɚâǼ ǣwǣwǋǼwĨsĶwǣs
 ɚÞʊǣ¶ Ǽ  ĨÞĠsĶƊĶǼ ǣʊsŎwĶɴ ĠɚâǼĠ wǣ wǋǼwĨsĶÞʳ  ĠɚâǼ ǣǼ sĶƞǋs sĶĨwǣʊâǼsǼǼ
Ŏs¶ŸĶ_żĨȖĶOǣ ĶƼĠ Ř ɚw¶sʊʊȤĨʰ ÌŸĶ  ĨȤĶƊŘEƊʊƞ ¯sĶ_ǼŸĨEŘ ǣʊsǋsƼĶƞ
ǋwǣʊɚ ĶǣʊŸĨǣʊ ʊĶwĨwǋǼwĨssĶƞǋsǋƊ¶ʊâǼsǼǼʳ
 ˉŎs¶¯sĶsĶǼ˃ ŎÞŘƞǣâǼwǣ ¯sĶǼwǼsĶs  ɚÞʊǣ¶ĶƼŸŘ ǣʊsǋsƼĶƞ Ɗǣǣʊsǣ Ĩwǋ_wǣ
ʹ ǋsŘ_sĶĨsʊƞ ǣʊŸĶ¶ ĶǼ Ĩwǋ_wǣsÞŘsĨ ĨÞɚwǼsĶwɚsĶ >ǼsÌ Ǽ ʊ ˉǊˇ EsǼȺɚsĶ ĠsĶƊĶǼ
Ĩwǋ_wǣsĨ ĨÞɚwǼsĶwɚsĶʺ Ķs¶Ķ EE ˧˟ ̇˚Ÿǣ Ŏs¶ŸĶ_ ǣʳ ʹʊ ˤʳ wǣ ˥ʳ ŸǣʊǼ ĶɴŸǣ
¶ɴsǋŎsĨɚǣȖǼǣŸĨŘ ĶĶs¶Ķ EE˦˟̇˚ŸǣŎs¶ŸĶ_ ǣŸĨǣʊȤĨǣw¶sǣsĨʳʺ
Ĩwǋ_wǣsĨsǼĨȤĶƊŘ˚ĨȤĶƊŘwǋǼwĨsĶĠȤĨʳ
 Ĩwǋ_wǣsĨsǼ ʊ ĶƼɚsǼƞ ÞǣŎsǋsǼsĨEƞĶ ɚ ĶŸ¶ǼǼȖĨ Ɗǣǣʊsʰ ǼsÌ Ǽ ʊ s¶ɴÞĨ
ǼwŎĨƊǋEsŘ ɚĶż ÞǣŎsǋsǼÌÞ ŘɴǼ s¶ɴ Ŏ ǣÞĨEŘ ɚĶż ĠŸEE Ǽ ĠwĨŸʊŸǼǼǣ ¶ ŘsŎ
ÌsĶɴsǼǼsǣâǼÌsǼʳ ʊ wǋǼwĨsĶwǣǼ ɚw¶ʊƞ s¶ɴ Ĩwǋ_wǣ sĶǋŸŘǼ ǣ Ǽ  ĠɚâǼ ǣ ǣŸǋ Ř
¯Þ¶ɴsĶŎsŘĨâɚȤĶÌ¶ɴÌǼĠ˛ŎwǋĶs¶sĶɚsʊƊǣǣʊsǣĨƊǋȤĶŎwŘɴǼʹǣŸǋǋsŘ_EsŘʲǼwŎ
wǣÌÞEǣȚĶɴ ǼʰɚÞʊǣ¶ ʊżwĶsǼĨŸǋ ǼʰǼƊEEÞĨwǋ_wǣǋs_ŸǼǼɚ ĶǣʊǼʰÞĶĶsǼɚsʊˉǊˇ
EsǼȺǣĨwǋ_wǣsĨǋsɚ Ķǣʊ_ ǣÞÌĠĶŘ_żǣ ¶ŸǼǣǼEʺʳ

ˉħÞɚ ĶżŘ Ŏs¶¯sĶsĶǼˇ ŎÞŘƞǣâǼwǣ sĶwǋwǣwÌsʊ  ɚÞʊǣ¶ĶƼŸŘ ǣʊsǋsƼĶƞ Ɗǣǣʊsǣ
Ĩwǋ_wǣ sǣsǼwEsŘ ǼƊĨwĶsǼsǣ ʹÞĶĶsǼɚs Ķs¶¯sĶĠsEE Ì ǋŸŎ Ĩwǋ_wǣ sǣsǼwEsŘ ŘsŎ
ǼƊĨwĶsǼsǣʰ_sĶs¶Ķ EE˧˟̇˚Ÿǣɚ ĶǣʊʺǣʊȤĨǣw¶sǣʳ
● ˉħÞɚ ĶżŘŎs¶¯sĶsĶǼˇŎÞŘƞǣâǼwǣǣʊȤĨǣw¶sǣʲ
- Ř¶ɴŸEE ¯Ÿǋ¶ĶŸŎ sǣsǼwŘ  ǋsŘ_sĶĨsʊƞʰ ÞĶĶsǼɚs ǼŸɚ EEÞ ¯sĶsĶƞǣǣw¶ǼsĶĠsǣsEE
ĶĶŸŎ ǣÞEsŸǣʊǼ ǣŸĨÌŸʊʱ
- ĨÞǣs¶âǼƞǣʊŸĶ¶ ĶǼsĶĶ Ǽ ǣ ÌŸʊʱ
- ʊÝ¯ÞɚsʊsǼƞħwƼʊwǣsŘĨƊɚsǼĨsʊƞǼŘwɚEsŘǋwǣʊǼɚsŘŘÞǣʊ Ř_wĨŸʊżĨŘĨʳ

ˉħÞɚ ĶżŘŎs¶¯sĶsĶǼˇsǋs_ŎwŘɴǼɚ ǋȖŘĨsĶǋsŘ_ǣʊsǋsǣsŘǣʊŸĶ¶ ĶǼEĠ ǋż˦ʳ
wǣ˧ʳŸǣʊǼ ĶɴŸǣ¶ɴsǋŎsĨɚǣȖǼǣŸĨǼżĶʵ
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●●rĶǣƞĨâǣwǋĶsǼǋsĨsĶĶˉħÞɚ ĶżŘŎs¶¯sĶsĶǼˇŎÞŘƞǣâǼwǣǼsĶwǋŘÞȤĨʲ
- ʊÞ¯ÞɚsʊsǼƞĨŘsĨʱ
- ʊÝ¯ÞɚsʊsǼƞħwƼʊwǣsŘŎ ǋǋwǣʊǼɚsɚƞ¶ɴsǋŎsĨɚǣȖǼǣŸĨŘĨʱ
- ǢʊĨŎÞɚsǋǣsŘɴĨƊʊwƼ_ƊŘǼƞĠwŘÞŘ_ȖĶŘÞĨâɚ Řż¶ɴsǋŎsĨɚǣȖǼǣŸĨŘĨʳ

 ǣʊŸĶ¶ ĶǼEŘ Ķwɚƞ ¶ɴsǋŎsĨɚǣȖǼǣŸĨ ɚÞʊǣ¶ Ġ ŘĨ sǋs_ŎwŘɴwǼ ˠ˧ʲˢ˟˚ĨŸǋ
ÌÞǋ_sǼĠȤĨ ĨÞʳ  ɚÞʊǣ¶sǋs_ŎwŘɴsĨsǼ  µɴsǋŎsĨɚǣȖǼǣ rĶĶsŘƞǋʊƞEs Þǣ
EsĠs¶ɴsʊʊȤĨʳ  ƼĠǼ ǣŸĨ  ɚÞʊǣ¶ sǋs_ŎwŘɴsǣ ĶsǼwǼsĶwǼ   ǼŸɚ EEÞĨEŘ ʊ
sĶĶsŘƞǋʊƞĠȤĨĨsĶ Þ¶ʊŸĶĠ Ĩʰ sʊwǋǼ ʊ ƞ wǋ_sĨȤĨ Þǣʰ ÌŸ¶ɴ  ɚÞʊǣ¶ Esâǋ ǣ ǋ
ĶsÌsǼƞǣw¶ȤŘĨĶs¶ɴsŘʳ
ʹɚÞʊǣ¶ĶƼǋżĶ Ŏ ǣŸĶǼʰ¯wŘɴĨwƼ ŘsŎ ĨwǣʊâǼÌsǼƞʰ_sĠɚâǼ ǣǼƼĠǼ ǣwǣǣʊȤĶƞ
Ŏs¶ǼsĨÞŘǼÌsǼÞʳʺ  ǣʊŸĶ¶ ĶǼEżĶ ˠ˧ʲˢ˟ sĶƞǼǼ Ǽ ɚŸʊż ¶ɴsǋŎsĨɚǣȖǼǣŸĨ
ɚÞʊǣ¶sǋs_ŎwŘɴwŘsĨ Esâǋ ǣ wǋǼ ¯sĶsĶƞǣǣw¶sǼ ŘsŎ ɚ ĶĶĶȖŘĨʳ  ǣʊŸĶ¶ ĶǼŸŘ ĨâɚȤĶ
ɚÞʊǣ¶ ʊżĨ ɚÞʊǣ¶sǋs_ŎwŘɴwǋƞĶ  ŘsɚsĶƞŘwĶ ĶsÌsǼ wǋ_sĨĶƞ_ŘÞ  ɚÞʊǣ¶ Ǽ ĨƊɚsǼƞ
ÌǋŎ_ÞĨȤʊsŎŘƼˠ˧żǋ ǼżĶʳ
ɚÞʊǣ¶s¶ɴEsŘǢʊĨŎÞɚsǋǣsŘɴsĶƞ_ƊŘǼƞĠsÞǣʳ 
 ¶ɴsǋŎsĨɚǣȖǼǣŸĨ  ǼŘ¯ŸĶɴŎÞ ɚÞʊǣ¶ ĠȖĨ wɚwEsŘ wɚsǣ ɚÞʊǣ¶ Ǽ ŘsŎ ǼsǣʊŘsĨʰ
ǢʊĨŎÞɚsǋǣsŘɴsŘŎw¶ŘsŎɚsǣʊŘsĨǋwǣʊǼʳǼŘ¯ŸĶɴŎÞɚÞʊǣ¶ ĠȖĨǼɚsʊwŘɴĶwǣ
ǣŸǋ Ř ˉŎs¶¯sĶsĶǼ˃ ʹÞĶĶsǼɚs Ì  ɚÞʊǣ¶ ǼĶ¶ ˣʰˤ˚ŘwĶ ĠŸEEʰ ĨĨŸǋ ˉĨÞɚ ĶżŘ
Ŏs¶¯sĶsĶǼ˃ʺsǋs_ŎwŘŘɴsĶ ɚsǣǣʊȤĨ¯Þ¶ɴsĶsŎEsʳ
ˣʳĵsÌsǼƞǣw¶ɚÞʊǣ¶sǋs_ŎwŘɴĠɚâǼ ǣ ǋ
¶ɴsǋŎsĨɚǣȖǼǣŸĨĠɚâǼ ǣÞǣʊ Ř_wĨĨĶĨwǼĶĨĶŸŎŎĶ ȚĠEE ɚÞʊǣ¶ Ǽ ǼsÌsǼŘsĨʳ
ʊ ȚĠ ɚÞʊǣ¶ Ŏs¶Ĩsʊ_wǣwɚsĶ ʊŸŘEŘ ʊ sEEsŘ  ɚÞʊǣ¶Þ_ƞǣʊĨEŘ ǣʊsǋʊsǼǼ
ĨŸǋ EEÞsǋs_ŎwŘɴ sĶɚwǣʊʳ Ë  ¶ɴsǋŎsĨɚǣȖǼǣ  ˢ ɚÞʊǣ¶ĶĨĶŎǼ ĨÞÌǣʊŘ ĶǼʰ
_s sǋs_ŎwŘɴsǣ ɚÞʊǣ¶ Ǽ ŘsŎ ǼsǼǼʰ Ĩwǋwǣwǋs ǼŸɚ EEÞ ɚÞʊǣ¶ĶsÌsǼƞǣw¶sǼ
EÞʊǼŸǣâǼȖŘĨʹŎwĶǼ ŘɴŸĶÌǼżsǣsǼEsŘʺʳ
ˤʳəÞʊǣ¶ ʊ ǣɚÞʊǣ¶Þ_ƞǣʊĨɚw¶sȖǼ Ř
ĨÞĨ ʊ ˠʳˠʳ wǣ ˠʳˡʳ ƼŸŘǼEŘ ĶsâǋǼĨ ǣʊsǋÞŘǼ  ɚÞʊǣ¶Þ_ƞǣʊĨEŘ ɚÞʊǣ¶ Ǽ
ŎwĶǼ ŘɴŸĶÌǼż ŸĨEżĶ ŘsŎ ǼsǣʊŘsĨʰ wǣ  ĨÞĠsĶƊĶǼ ȖǼŸĶǣż ɚÞʊǣ¶ŘƼ sĶƞǼǼ
âǋ ǣEŘ  ĠsĶsŘǼĨsʊsǣʳ¶ɴsǋŎsĨɚǣȖǼ˔ŎɚʳÌȖ OâŎsŘ ĨwǣƞEEÞ ɚÞʊǣ¶Þ_ƞƼŸŘǼŸǼ
ĨwǋŘsĨʰ  ǋwǣʊȤĨǋs ĨȤĶƊŘ s¶ɴwŘÞĶs¶ ĨÞĠsĶƊĶǼ ɚÞʊǣ¶ĶĨĶŎŸŘ ɚÞʊǣ¶ ʊÌǼŘĨʳ ʹʊ
Þ¶ʊŸĶǼĨ_ ĶɴŸʊǼǼ ǣŘĨĨÞĠsĶƊĶǼÞ_ƞǣʊĨĶs¶Ķ EE¯sĶwEsŘ¯sŘŘĨsĶĶ ĶĶŘÞʳʺ
˥ʳəÞʊǣ¶ ʊ ǣɚÞʊǣ¶Þ_ƞǣʊĨɚw¶sȖǼ ŘĨwǋwǣɚ¶ɴŎs¶¯sĶsĶƞÞŘ_ŸĨÌÞ Řɴ EŘ
ÝĶɴsŘ sǣsǼEsŘ ĨwǋsĶŎsǼµɴsǋŎsĨɚǣȚǼ ɚsʊsǼƞĠsEâǋ ĶĠsĶʳ ǣʊÞ¶ŸǋâǼŸǼǼ ɚÞʊǣ¶
ĶsǼwǼsĶwÌsʊˤ˟̇˚ĨĶ ǼƊEE Ĩwǋ_wǣŎs¶ŸĶ_ ǣǣʊȤĨǣw¶sǣ ˥˟ ƼsǋO ĨÞǼƊĶǼwǣÞ Þ_ƞɚsĶʰ
ʊŸŘŸǣĠɚâǼ ǣÞ¯sĶǼwǼsĶsĨĨsĶʳ
˦ʳʊsĶƞʊƞŘƼǼ ǋÞwɚEsŘǣʊsǋʊsǼǼɚÞʊǣ¶ ĨwǋɚwŘɴsǣǣw¶s
ōÞŘ_sŘɚÞʊǣ¶OǣĨĨƊɚsǼĨsʊƞwɚŎ ǋOÞȖǣˢˠ˚Þ¶wǋɚwŘɴsǣʳ

˧ʳʊsǋs_ŎwŘɴsǣɚÞʊǣ¶ÌÞ Řɴ ŘĨĨƊɚsǼĨsʊŎwŘɴsÞ
ʊ  ¶ɴsǋŎsĨɚǣȖǼǣʰ ĨÞ ˡ˟ˡ2ʳ wɚEsŘ sǋs_ŎwŘɴsǣ âǋ ǣEsĶÞ ɚÞʊǣ¶ Ǽ ŘsŎ Ǽsǣʊʰ
ˡ˟ˡˡʳŎ ǋOÞȖǣˢˠʳȖǼ ŘǣʊŸĶ¶ ĶǼE ŘsŎ ŸǣʊǼÌǼż EsʰǼ EŸǋŸʊ ǣŸŘŘsŎɚsÌsǼ
ǋwǣʊǼʳ
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ËʊÝ¯ÞɚsʊsǼƞħwƼʊwǣsŘǋwǣʊǼɚsɚƞɚÞʊǣ¶Þ_ƞǣʊĨEŘ sĶǣƞ ĨâǣwǋĶsǼǋs ˉĨÞɚ ĶżŘ
Ŏs¶¯sĶsĶǼˇŎÞŘƞǣâǼwǣȺɚÞʊǣ¶ ǼŘsŎǼsǣʊʰĨwƼʊwǣǼŘsŎ¯ŸĶɴǼǼÌǼĠʳ
ʊ ʊ Þ¯ÞɚsʊsǼƞʰ ĨÞ  ɚÞʊǣ¶Þ_ƞǣʊĨEŘ sĶǣƞ ĨâǣwǋĶsǼǋs ˉĨÞɚ ĶżŘ Ŏs¶¯sĶsĶǼˇ
ŎÞŘƞǣâǼwǣȺɚÞʊǣ¶ ǼŘsŎǼsǣʊʰÞ¯ÞɚsʊsǼƞÞǼsɚwĨsŘɴǣw¶sǼɚÞʊǣ¶Þ_ƞǣʊĨɚw¶sȖǼ Ř
ŘsŎĶ ǼÌǼsĶʳǼŸɚ EEÞĶsÌsǼƞǣw¶sĨsǼ µɴsǋŎsĨɚǣȚǼɚsʊsǼƞĠsÌǼ ǋŸʊʊŎs¶ʳ
®sŘǼÞsĨǋsʊˤʳƼŸŘǼǣʊsǋÞŘǼsĶƞǼsǋĠsǣʊǼsǼǼĨwǋwǣŘsĨÌĶǣʊǼżÌǼ ĶɴɚŘʰǣʊȤĨǣw¶
sǣsǼwŘ  ĨwƼʊwǣÞ ɚsʊsǼƞ  ĨŸǋ EEÞ wɚEsŘ ǣʊsǋʊsǼǼ ɚÞʊǣ¶ wǋɚwŘɴsǣǣw¶wǼ
Ŏs¶ÌŸǣǣʊEEâǼÌǼĠʳ
˨ʳğɚâǼ ǣÞĶsÌsǼƞǣw¶wɚĨƊʊEsŘ
 ɚÞʊǣ¶Þ_ƞǣʊĨŸŘ ĨâɚȤĶʰ sǣsǼsŘĨwŘǼ ĶsÌsǼƞǣw¶sǼ EÞʊǼŸǣâǼȖŘĨ  ˉŎs¶¯sĶsĶǼ˃
ŎÞŘƞǣâǼwǣ ˉĨÞɚ ĶżŘ Ŏs¶¯sĶsĶǼ˃˚ǋs ĠɚâǼ ǣ ÌŸʊʰ ɚÞʊǣ¶ Ĩǋ wǋɚwŘɴsǣ ¯sĶǼwǼsĶsĨĨsĶʳ
ʊ Þ¶wŘɴsĨsǼ ŘsɚsĶƞǼŘ ǋŸĨ ¶ɴȺĠǼÞĨʰ Ŏs¶¯sĶsĶƞ ĶwǼǣʊ Ŏ sǣsǼwŘǋwǣʊȤĨǋswɚĨƊʊÞ
ɚÞʊǣ¶ ǼǼǋǼȖŘĨʳ
ˡ˟ˡˡˀˡ˟ˡˢʳǼŘwɚEsŘÞŘ_ȖĶżÝ¯ÞɚsʊsǼƞħwƼʊwǣǋsĠsĶsŘǼĨsʊwǣŎÞǼǼĠɚâǼżɚÞʊǣ¶ Ǽ
Řɴ ǋɚw¶wÞ¶ĶsÌsǼǼsŘŘÞĨwǣƞEEÞsĨEsŘŎs¶ÌÞǋ_sǼsǼǼĶĨĶŎĨŸŘʳ

ǢʊĨŎÞɚsǋǣsŘɴĨƊʊwƼ_ƊŘǼƞ
ĨƊʊwƼ_ƊŘǼƞEsĠȖǼʊʹŘsŎƻÝħʺ¶ɴsǋŎsĨɚǣȖǼǣʰĨÞʲ
1.  ɚÞʊǣ¶Þ_ƞǣʊĨ ȖǼŸĶǣż ŘƼĠ Þ¶ ɚÞʊǣ¶ Ǽ Ǽsǣʊ wǣ sĶǣƞ ĨâǣwǋĶsǼs ĶĨĶŎ ɚĶ ˉĨÞɚ ĶżŘ
Ŏs¶¯sĶsĶǼ˃ŎÞŘƞǣâǼwǣǼwǋsĶʱ
2. ǣʊŸĶ¶ ĶǼŸĨEŘŎs¶¯sĶsĶƞǣʊĨŎÞŎȖŘĨ ǼŘɴȚĠǼwǣŎs¶¯sĶsĶƞŎ¶ǼǋǼ ǣǼǼŘȚǣâǼ
ʹ ǢʊĨŎÞ ɚsǋǣsŘɴ wɚwEsŘ ĨÞǼÞĶǼ ǣ ĶǼǼ ŘsŎ ĶĶǼʰ wǣ ˠ˟˟̇ ĶǼǼÞʰ ÞĶĶsǼɚs ˀˤ ĶǼǼÞ
wǋǼwĨsĶwǣsŎɮÞŎȖŎˡĶĨĶŸŎŎĶɚŘʺʳ
ĨƊʊwƼ_ƊŘǼƞǼsǋɚsʊsǼǼÞ_ƞƼŸŘǼĠʲˡ˟ˡˡʳ ƼǋÞĶÞǣˡˠʳʹOǣȤǼƊǋǼƊĨʺ

ËȺɚƊǣɚƊĶ¶ɴʰˡ˟ˡˠʳ_sOsŎEsǋ



DsǣʊǼsǋO ŘħŸǋŘwĶʰµɴsǋŎsĨɚǣȚǼɚsʊsǼƞĠs



ŗs¯sĶs__ʵËĨwǋ_wǣs_ɚ¶ɴ¶ŸŘ_Ÿ_ɚŘǼŸɚ EEĨwƼʊwǣǣsĶʰ
ÞĶĶsǼɚsɚÞʊǣ¶ ɚĶĨƼOǣŸĶǼEŘʰĨwǋĠǣs¶âǼǣw¶sǼE ǼǋŘʵ
®Ÿǋ_ȖĶÌǼǣʊĨƊʊɚsǼĶsŘȤĶĨwƼʊwǣÞɚsʊsǼƞÌƊʊÞǣʲ



¯ȖǣǼŸǣʳÞǣǼɚŘ˔ŎɚʳÌȖʰÞĶĶsǼɚs¯ȖǣǼÞˢˡ˧˔¶ŎÞĶʳOŸŎs˚ŎÞĶOâŎsŘɚ¶ɴ
̛ˢ˥ˡ˟˚ˢˢˠ˚ˣ˟ˠˠˀ̛ˢ˥ˢ˟˚ˢˢˡ˚˟˨˦ˠǼsĶs¯ŸŘǣʊ ŎŸŘʰÞĶĶʳǣʊsŎwĶɴsǣsŘʹǼsɚ¶ɴ
ǢʊȤĶsÞ_ʺʳ

ʊs¶ɴs_ÞsǣsǼsĨsǼs¶ɴs_ÞŎż_ŸŘĨsʊsĶĠȤĨwǣŎÞŘ_sŘĶsÌsǼǣw¶sǣǣs¶âǼǣw¶sǼŎs¶_ȖŘĨ
ʊsǋs_ŎwŘɴsǣɚÞʊǣ¶ ʊ ǣÌŸʊʳʹħƊʊƊǣwǋ_sĨȤŘĨʰÌŸ¶ɴĠżĶǼȖ__ǣʊE ĶɴŸĨǼʵʺ
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əÝǢrĵħr^vǢħȕĵǻșǊµɳrǊōrħəǢȕǻǢŷħŗħ
ʹŗsŎɚÞʊǣ¶Řɴ¶ʰ_sŎÞŘ_sŘĨÞŘsĨÞĶĶÞĨǼȖ_ŘÞʳʺ

 µɴsǋŎsĨɚǣȚǼǋ wǋĨsʊƞ Ķ ǼŸ¶ǼżĨ ǼƊEEǣw¶s ŘsŎOǣĨ ʊȖǼʊ ǣ ŎÞǼǼ
ɚsǣʊÞÞ¶wŘɴEsǣʊŸĶ¶ ĶǼǼ ǣȖŘĨǼʰÌŘsŎĨâɚ ŘOǣÞŘ¯Þ¶ɴsĶÞ¶ɴsǋŎsĨɚǣȖǼǣŸĨ
¯sĶsĶƞǣǣw¶ǼsĶĠsǣ ǣʊŸĶ¶ ĶǼsĶĶ Ǽ ǣ ǼÞǣʳ rʊwǋǼ¯ŸŘǼŸǣʰÌŸ¶ɴ ǻÞʰ ¶ɴsǋŎsĨɚǣȖǼǣŸĨ
sŘŘsĨ Ŏs¶¯sĶsĶƞ Ŏ¶ǼǋǼ ǣǼ ǼŘȚǣâǼǣǼŸĨ  ǣʊŸĶ¶ ĶǼÞǼŸĨ ǣŸǋ Ř wǣ
ÌwǼĨƊʊŘƼÞwĶsǼEsŘs¶ɴǋ ŘǼʳ

ʊ ȖǼǣŸĨ  ɚsŘ_w¶sÞŘĨʰ ĨÞĨsǼ Þ¶ɴsĨǣʊȤŘĨ Ț¶ɴ ĨÞǣʊŸĶ¶ ĶŘÞ ʹǣʊE ĶɴŸǣŘʺʰ
ÌŸ¶ɴ ƊǋƊŎŎsĶ wǣ ƼŸʊÞǼâɚ wĶŎwŘɴsĨĨsĶ Ǽ ɚŸʊʊŘĨ  µɴsǋŎsĨɚǣȚǼǋżĶʰ
ǼwǋĠsŘsĨ ɚÞǣǣʊ Ŏ ǣĨŸǋ Þǣ ÌŸʊʊ ŘĨ wǣ Ġ ŘĶĠ Ĩ Ŏ ǣŸĨŘĨ Þǣ ĨÞǣɚǣȖǼȖŘĨǼʳ
ǣʊŸĶ¶ ĶǼǼżÞŎ¶ǼǋǼ ǣĶwŘɴs¶sʲĠżÌÞǣʊsŎȺȖǼǣŘĨŎÞŘ_Þ¶Þ¶ʊɚŘʵ
 ¯sĶŘƞǼǼ _ŸĶ¶ŸʊżĨʰ ʊ Þ¯ÞɚsʊsǼƞĨ wǣ  ¶ɴsǋŎsĨɚǣȖǼǣ Ǽ ǋǣÞ_  ĨŸĶĶw¶ Þ_ Þǣ
s¶ɴEsŘʰ ĨÞĨĨsĶ s¶ɴȤǼǼʰ ĨƊʊƊǣsŘ ŎȺĨƊ_ǼsǼÌsǼs_ ˉ ɚÞĶ ¶ Ķs¶Ř¶ɴŸEE
Ġ ǼwĨɚǣȚǼĠ Ǽˇ˛s¶ɴs_ȤĶŘsŎĶsÌsǼɚǣȖǼʊŘÞʰsʊs¶ɴĨƊʊƊǣǣw¶ÞǼsɚwĨsŘɴǣw¶ʵ


ˠʳħƉǢʉƉŗvǢ
a) ǢʊsŎwĶɴsǣǼĶ ĶĨŸʊ ǣsǣsǼwŘ
x vƼȤĶsǼEsEsĶwƼɚsŎÞŘ_Þ¶ʊwǋĨsʊƞŘsĨĨsĶĶsĶƞǋsĨƊǣʊƊŘŘÞsʳ
x ōÞŘ_Þ¶ƼĠǼ ǣĨƊǣʊƊŘsĶƞǋsʊȖǼǣŸĨŘĨʰ¯sĶŘƞǼǼ_ŸĶ¶ŸʊżĨŘĨʰÞ¯ÞɚsʊsǼƞĨŘsĨʳ
x ħƊǣʊƊŘŘÞÌŘ¶ŸǣŘʰwǋǼÌsǼƞsŘʰŘƼǣʊĨŘĨŎs¶¯sĶsĶƞŘĨsĶĶʰƼĶʳ
ˉğżǋs¶¶sĶǼĨâɚ ŘŸĨʵˇʰɚ¶ɴˉğżŘƼŸǼĨâɚ ŘŸĨʵˇǣǼEʳ
b) ǻÞǣʊǼsĶ¶wǣ
ʊs¶ɴsŘǋȖÌ ǼɚÞǣsĶƞĨʊs¶ɴŎ ǣʹwǣʊȖǼǣŸĨʺÞǋ ŘǼÞĨƊĶOǣƊŘƊǣǼÞǣʊǼsĶsǼȤĨsǼ
ǼÞǣʊǼsĶ¶wǣǣsĶ¯sĠsʊÞĨĨÞʳǻÞǣʊǼsĶ¶wǣŘwĶŎÞŘ_Þ¶ǣƼĨ ǼĨsĶĶɚÞǣsĶŘÞʳ
c) ǻsĶs¯ŸŘŸŘ
ŘɴÞĶɚ ŘŸǣwǣɚǣȚǼȤʊsŎÞÌ ĶżʊǼǼsĶs¯ŸŘĠÞEŘEsǣʊwĶ¶sǼwǣŎs¶Ĩsʊ_wǣsĨŸǋ
ĨƊǣʊƊŘwǣȖǼ ŘǣʊŸĶ¶ ĶǼÞÌsĶɴŘsɚwǼÞǣEsĨsĶĶŎŸŘ_ŘÞʳ
OǣƊǋ¶ƞǼsĶs¯ŸŘŸĨǼ¯sĶĨsĶĶɚsŘŘÞ˛ʊ ĶĶŸŎ ǣ¯ƞŘƊĨǼ ɚŸĶĶwǼwEsŘɚ ǋŸǣÞʰ
ĨȤĶƊŘEƊʊƞȤʊsŎÞwǣǣʊŸĶ¶ ĶǼÞŎŸEÞĶǼsĶs¯ŸŘŸĨǼÞǣʵ
ˡʳōrµǢʉŻĵáǻǢ
a) ŎÞŘ_sŘŘƼÞwĶsǼEsŘʊĶ EEÞŎs¶ǣʊżĶâǼ ǣŸĨǼÌǣʊŘ ĶĠȖĨʲ
►ŘƞĨsǣsǼwŘʲǣǣʊŸŘɴŸŎʰÌƊĶ¶ɴsŎˀ►¯wǋ¯ÞĨsǣsǼwŘʲȖǋŎ
Ŏs¶ǣʊżĶâǼ ǣǼǣʊȤĨǣw¶sǣsǼwŘĨÞs¶wǣʊâǼÌsǼĠȤĨʊˉsĶŘwʊwǣǼˇˀˉĨwǋsŎˇˀˉ Ķs¶ɴsŘ
ǣʊâɚsǣˇǣʊż¯Ÿǋ_ȖĶǼŸĨĨĶʰÌŸ¶ɴ¯Þ¶ɴsĶŎsǼŎ¶ȖŘĨǋÞǋ ŘɴâǼǣȖĨʳ
b)  µɴsǋŎsĨɚǣȚǼŸŘ  ƼĠǼ ǣŸĨ ÌÞɚǼĶŸǣ Ŏs¶ǣʊżĶâǼ ǣʲ ˉ̣ǣʊŸĶ¶ ĶǼÞ
EsŸǣʊǼ ǣ̤ƼĠǼ ǣˇʹƼĶʳǋsŘ_sĶĨsʊƞƼĠǼ ǣʰĠs¶ɴɚÞʊǣ¶ ĶżƼĠǼ ǣʺʳ
c)  µɴsǋŎsĨɚǣȚǼŸŘ  ¯sĶŘƞǼǼ _ŸĶ¶ŸʊżĨ ÌÞɚǼĶŸǣ Ŏs¶ǣʊżĶâǼ ǣʲ ˉ̣ǣʊŸĶ¶ ĶǼÞ
EsŸǣʊǼ ǣ̤̣ȚǋˀŘƞ̤ˇʹƼĶʳ ĶĶŸŎ ǣ¯ƞŘƊĨŘƞʰɚŸŘǼɚsʊsǼƞȚǋʰŘsɚsĶƞǼŘ ǋȚǋʺ
d)  ¯sĶŘƞǼǼsĨŘsĨ ĨÞĠ ǋż ǼÞǣʊǼsĶsǼ s¶ɴÞĨ ĨÞ¯sĠsʊƞsǣʊĨƊʊs  Ŏ¶ ʊ ǣʳ
Ǽs¶sʊƞ_wǣǼOǣĨʊÞ_ƞǣsEEʹǼsÌ Ǽ¯sĶŘƞǼǼʺĠ ŘĶÌǼĠ¯sĶʳ
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ˢʳǢʉŷĵµĵǻǊğrĵrŗǻħrʉvǢǢʉŷĵµĵǻÝËrĵɳrŗ
 ǣʊŸĶ¶ ĶǼŎs¶Ĩsʊ_wǣsĨŸǋʊ ĶĶŸŎ ǣ¯ƞŘƊĨ ʹɚ¶ɴ¯sĶŘƞǼǼɚŸŘǼĨâǣwǋƞʺ
ȖǼǣâǼ ǣ ǋ  ǋsŘ_sĶĨsʊƞ ʹɚŸŘǼǣʊsŎwĶɴʊsǼsĨŘwĶ  ʊ ǋ¯wĨsʊƞʺ ǣŸǋĨŸʊǼǼĠ 
 ƼĠǼ ǣŸĨǼʳ  ƼĠǼ ǣŸĨ  ǣŸǋEŘ ǋsŘ_sĶĨsʊƞǼƞĶ ʹˀʊ ǋ¯wĨsʊƞǼƞĶʺ EĶǋ
ĶĶŘĨʳ rĶƞǣʊƊǋ  ǋsŘ_sĶĨsʊƞʰ ȖǼ Ř ŘƼĶżʊżʰ ɚ ĶǼżĨsʊsĶƞʰƼwŘʊǼ ǋŸǣǣǼEʳ
ĠsĶsŘǼĨsʊŘsĨ ǣʊŸĶ¶ ĶǼǋ ʹɚŸŘǼǣʊsŎwĶɴʊsǼsĨŘwĶ  ʊ ǋ¯wĨsʊƞʰ Ġs¶ɴɚÞʊǣ¶ Ķżʰ
wǋǼwĨOÞĨĨ ǋȖǣʰǼŘȖĶżǣŸǋǋsŘ_ʺʳ
 ĠsĶsŘǼĨsʊwǣ ǣʊƊɚs¶sʲ ˉĶĶŸŎ ǣ¯ƞŘƊĨ ̣ȚǋˀŘƞ̤ ʹˀəŸŘǼɚsʊsǼƞ
̣ȚǋˀŘƞ̤ʺʵ ̣Řwɚ̤ ̣ǣʊŸĶ¶ ĶǼÞ EsŸǣʊǼ ǣ̤ǣʊŸĶ¶ ĶǼǋĠsĶsŘǼĨsʊsŎʳˇ
ǋsŘ_sĶĨsʊƞʹˀʊ ǋ¯wĨsʊƞʺĠsĶsŘǼĨsʊwǣwÌsʊÌŸʊʊ ǼsǣʊÞʰÌŸ¶ɴʲˉʴwǣs¶ɴEsŘ
ĠsĶsŘǼsŎʰ ÌŸ¶ɴ Ŏw¶ ʴ Ǽ ǋǣŎ  ǣʊŸĶ¶ ĶǼ ǼɚwǼsĶǋs ˀ ǣʊŸĶ¶ ĶǼ Ǽ_ ǣǋ
¯sĶǣŸǋĨŸʊŸǼǼʵˇʳ
ǣʊŸĶ¶ ĶǼEs¯sĠsʊwǣsĨŸǋǣʊŸĶ¶ ĶǼ Ǽ_ ǣǣʊƊɚs¶sʲˉĶĶŸŎ ǣ¯ƞŘƊĨ
̣ȚǋˀŘƞ̤ʵ̣Řwɚ̤̣ǣʊŸĶ¶ ĶǼÞEsŸǣʊǼ ǣ̤ǣʊŸĶ¶ ĶǼŸǼ Ǽ_ŸŎˀEs¯sĠsʊǼsŎʳˇ
+ A szövegekben a bemutatkozásnál nem szerepel sem az „én” szó, sem
a „(tisztelettel) jelentem” szófordulat!

ˣʳrµɳrŗǊȕËəÝǢrĵrǻ
ʊ s¶ɴsŘǋȖÌ Ŏs¶ĨȤĶƊŘEƊʊǼsǼ ʊ ȖǼǣŸĨǼżĶ wǣ  ¶ɴsǋŎsĨɚǣȖǼǣŸĨ
ĨƊʊƊǣǣw¶wÌsʊ ɚĶż ǼǋǼŸʊ ǣǼ ĠsĶĨwƼsʊÞʰ sʊwǋǼ ǣʊŸĶ¶ ĶǼEŘ ʊ s¶ɴsŘǋȖÌ ÌŸʊ
ŎwĶǼżŘ ĨsĶĶ ɚÞǣsĶĨs_ŘÞ ʹs¶ɴsŘǋȖÌ EŘ ʊ Ɗǣǣʊsǣ ɚǣȖǼǣǼ ĨwƼɚÞǣsĶĠȤĨʺʳ 
ʊ s¶ɴsŘǋȖÌ ĨĨŸǋ ǣʊwƼʰ Ì s¶ɴǣw¶sǣsŘ ɚÞǣsĶÞǼsĨʰ ĨÞs¶wǣʊâǼƞĨ ʹĨǋĨƊǼƞʰ
ŘƼǣʊsŎȤɚs¶ʰ¯ȤĶÌĶĶ¶ǼżʰwĨǣʊsǋǣǼEʳʺŘwĶĨȤĶʳr¶ɴsŘǋȖÌ EŘŘsŎ ǣʊE_ǋ ¶ż˚
¶ȖŎÞǼǋ ¶ŘÞʰĨsʊsĨsǼʊǣsEǋsǼsŘŘÞʳʹrʊʊsĶĨƼOǣŸĶǼEŘĶ ǣ_Ŏw¶ˡʳĨwǋ_wǣǼʵʺ
ˤʳəÝǢrĵħr^vǢʉȕǻǢŷħħĵǢʉrōDrŗ
ǣʊŸĶ¶ ĶǼŸĨǼ ɚw¶sʊʊwǼsĨ ĨÞ_ŸǼǼ ǣʊE ĶɴŸĨ ǣʊsǋÞŘǼʰ ʊ ȖǼǣŸĨĨĶ Ķs¶ɴsǼsĨ
ŎÞŘ_Þ¶Ȗ_ɚǋÞǣĨʰsĶƞʊwĨsŘɴsĨ wǣǣs¶âǼƞĨwǣʊsĨʵ ¯sĶŎsǋȤĶƞ ƼǋŸEĶwŎ ĨǼ
Ȗ_ɚǋÞǣŘʰ _s ÌǼ ǋŸʊŸǼǼŘ ŸĶ_Ġ ǼŸĨ Ŏs¶ʰ ǣʊȤĨǣw¶ sǣsǼwŘ ĨwǋĠsǼsĨ
ǣs¶âǼǣw¶sǼ¯sĶŘƞǼǼ_ŸĶ¶ŸʊżĨǼżĶʵğɚǣŸĶĠȖĨʊĶ EEÞƼwĶ_ ĨÌǣʊŘ ĶǼ Ǽʲ
ˉħwǋsŎʰ̣¯sĶǣʊżĶâǼ ǣ̤ʰŎsǋǼ ̣ÞŘ_ŸĨ̤ʵħƊǣʊƊŘƊŎʳˇ
ʹƼĶʳˉħwǋsŎʰ ĶĶĠŘĨEsĶĠsEEʰŎsǋǼǼŸĶǼ ǣǼɚw¶ʊȤŘĨʵħƊǣʊƊŘƊŎʳˇɚ¶ɴ
ˉħwǋsŎʰƼǋżƼwŘʊʊsĶ¯ÞʊsǣǣsŘʰŎsǋǼŘsŎǼȖ_ŸĨɚÞǣǣʊ_ŘÞʵħƊǣʊƊŘƊŎʳˇʺ
˥ʳÝŗǻrǊŗrǻ
ʊ ÞŘǼsǋŘsǼsŘ Þǣ Es ĨsĶĶ ǼǋǼŘÞ  ĨȖĶǼȖǋ ĶǼ ɚÞǣsĶĨs_wǣ ǣʊE ĶɴÞǼʰ ĨȤĶƊŘƊǣsŘ
ŘɴâĶǼĨƊʊƊǣǣw¶ÞŸĶ_ĶĨŸŘ ʹƼĶʳ ®OsEŸŸĨʰ  ÝŘǣǼ¶ǋŎʺʰ ÌÞǣʊsŘ sʊsĨsǼ ǋsŘ¶sǼs¶
sŎEsǋ Ķ ǼÌǼĠʰ ŸĶɚǣÌǼĠ˛ŸĶɴŘÞǣʰĨÞŘsŎÞǣŎsǋǼw¶s_ʰwǣ EsĠs¶ɴʊwǣsÞ_
ĶƼĠ Ř ĶĨŸǼĨwƼsǼǋżĶ_ɚ¶ɴwƼƼsŘʊs¶wǣʊµɴsǋŎsĨɚǣȚǼǋżĶʳɚÞĶ ¶Ì ĶżŘ 
µɴsǋŎsĨɚǣȚǼǼĶĨƼOǣŸĶǼEŘǼsǼǼŎs¶Ġs¶ɴʊwǣsÞ_ŸĶɴŘŸĨĶs¶ɴsŘsĨʰŎÞĨsǼ
ŘɴȖ¶Ÿ_ǼǣʊâɚɚsĶŎŸŘ_Ř ĶŎ ǣŸĨǣʊsŎwEsÞǣʵ
ŗwɚǼsĶsŘǣw¶Es EȖǋĨŸĶżʊɚ ɚ¶ɴ ĶŘwɚsŘ Řs¶ǼâɚŎs¶Ġs¶ɴʊwǣsĨsǼ ǼsŘŘÞ Ƽs_Þ¶
Ř¶ɴ¯ŸĨȚŘsɚsĶsǼĶsŘǣw¶ǋsȖǼĶʰÞĶɴsǼĨȖĶǼȚǋsŎEsǋŘsŎǼsÌsǼ˛Ŏw¶ĨĨŸǋǣsŎʰ
ÌÞĶɴsŘǋsǣʊ ŎŸǣǋŸǣǣʊƼwĶ_ ǼǼƼǣʊǼĶÌǼȖŘĨɚÞĶ ¶Ì ĶżŘʳ
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ƻǋŸEĶwŎ Þ_ǼÞ¶ɴsĨsʊʊʊʊĶŎs¶EsǣʊwĶŘÞʰĨÞɚsĶƼǋŸEĶwŎ _ɚŘʵʊ sǣsǼsĨ
ǼƊEEǣw¶wEsŘ  ¶ŸŘ_â¶ɴ ŸǋɚŸǣŸĶÌǼżĶs¶ĨƊŘŘɴsEEsŘʳ ʊsŎEsǋsĨĨƊʊƊǼǼÞ
sĶĶsŘǼwǼsĨ Ř¶ɴŸŘ ǣŸĨ sǣsǼEsŘ OǣȖƼ Ř s¶ɴǣʊsǋȺ ¯wĶǋswǋǼwǣsĨʰ ŎsĶɴsĨ
ƞǣʊÞŘǼsEsǣʊwĶ¶sǼwǣǣsĶÌŎǋŎs¶ǣʊȤŘǼsǼÌsǼƞsĨʳËƼǋŸEĶwŎ _ǣʊ ŎŸ_ǋ
Ŏs¶ŸĶ_ÌǼǼĶŘŘĨ ǼȺŘÞĨʰ E ǼǋŘ ĨwǋĠ ǣs¶âǼǣw¶sǼʰ ƼĶʳ ˉĨƊʊɚsǼâǼwǣǼˇ s¶ɴ
Þ¯ÞɚsʊsǼƞǼƞĶɚ¶ɴ¯sĶŘƞǼǼ_ŸĶ¶ŸʊżǼżĶʰĨÞEsŘŎs¶EâʊŸĶʵ

ƉǢǢʉr®ŷµĵĵŻǢʉŷĵµĵǻDğǊǢǢĵħƻNǢŷĵǻDŗ
ʹŗsŎɚÞʊǣ¶Řɴ¶ʰ_sŎÞŘ_sŘĨÞŘsĨĨƊǼsĶsʊƞǼȖ_ŘÞʳʺ

¶ɴsǋŎsĨɚǣȖǼǣŸĨʊsĶĶsŘƞǋʊƞEsŘ¯wĶwɚsŘǼssĶƞǋsŎs¶_ŸǼǼŘƼŸĨŸŘĠƊÌsǼŘsĨ
ǣʊŸĶ¶ ĶǼEǣĠ ǼOǣŸƼŸǋǼĠȖĨĨĶʳ
ǢʊŸĶ¶ ĶǼE ǋs¶¶sĶ ˦ żǋĨŸǋ ĨsĶĶ ĠsĶsŘǼĨsʊŘÞ  µɴsǋŎsĨɚǣȖǼǣ ŷǼǼÌŸŘEŘʳ
 ŘsɚsĶƞ  Ķs_ŸǼǼ sĶĶsŘƞǋʊƞĨ ĶƼĠ Ř ĨwǣʊâǼÞ sĶ  ɚsʊwŘɴĶwǣǼʰ ¯Þ¶ɴsĶsŎEs ɚwɚs
ʊŸĨǼ ʊ Þ¶wŘɴsĨsǼʰ ŎsĶɴsĨsǼ ɚsĶs ÞĶɴsŘĨŸǋ ĨƊʊƊĶŘsĨ ʹƼĶʳ s¶wǣʊǣw¶Ȥ¶ɴÞ ŸĨŸĨʰ
ĨŸǋ EEÞÌʊŎsŘsǼsĶʺʳĨÞĨʊsĶĶsŘƞǋʊƞĠȤĨsǼĨwǣƞEE_Ġ ĨĶsʰʊŸĨǋwǣʊwǋsŘsŎ
EÞʊǼŸǣâǼĠȖĨɚsʊwŘɴĶwǣǣŸǋ ŘĨsĶĶƞɚ ĶǼŸʊǼŸǣǣ ¶ŸǼʳË¶ɴsǋŎsĨɚǣȖǼǣ˦ʲˠˤ
ȖǼ ŘwǋĨsʊŘsʰǋǋżĶŘsɚsĶƞǼǼ ĠwĨŸʊǼǼŘÞĨsĶĶʰĨÞsĶ_ƊŘǼÞʰâ¶ɴÞǣEsŸǣʊǼĠ˚s
ǣʊŸĶ¶ ĶǼEʳ  ǣʊŸĶ¶ ĶǼ ɚw¶s sĶƞǼǼÞ ʹˠ˨ żǋ sĶƞǼǼÞʺ Ǽ ɚŸʊ ǣ  ǣʊȤĶƞ âǋ ǣŸǣ
sŘ¶s_wĶɴwɚsĶ ɚ¶ɴ ĠsĶsŘĶwǼwEsŘ ĶsÌsǼǣw¶sǣʳ ȣʊsŎÞ ŸĨŸĨEżĶ  ĨwǋǼ ĨŸǋ EEÞ
Ǽ ɚŸʊ ǣÞ_ƞƼŸŘǼĠ ǼŘsɚsĶƞŎż_ŸǣâǼÌǼĠʵ
ɚŸŘĶÞǣʊŸĶ¶ ĶǼEs¯sĠsʊwǣsȖǼ ŘʰʊŷǼǼÌŸŘEɚĶżĶswǋĨsʊwǣĨŸǋʊsĶĶsŘƞǋʊƞǼ
ÌĶ_wĨǼĶŘȖĶĶsĨsĶĶ_ŘÞŘsɚsĶƞŘsĨʳʊŷǼǼÌŸŘEżĶɚĶżĨŸǋ EEÞǼ ɚŸʊ ǣĨŸǋ
ŘsɚsĶƞŘwĶĶsĨsĶĶĠsĶsŘǼĨsʊŘÞʰĨÞʊsĶĶsŘƞǋʊƞǼsĨĨŸǋ_ĠɚÞǣǣʊʳŘsɚsĶƞ
ǼȖ_ǼŘwĶĨȤĶɚĶżǼ ɚŸʊ ǣǣʊŸĶ¶ ĶǼEżĶɚĶżsĶǼÞĶǼ ǣǼɚŸŘÌǼĠŎ¶ȖǼ Řʵ
ʊ ÞǣĨŸĶÞ ¯wĶwɚÞ wǋǼsǣâǼƞǼ ¯sEǋȖ ǋ ˡ˧˚Þ¶ʰ ʊ wɚ ɚw¶Þ EÞʊŸŘɴâǼɚ ŘɴǼ Ķs¶ĨwǣƞEE
ǣʊsƼǼsŎEsǋˢ˟˚Þ¶EsĨsĶĶŎȖǼǼŘÞŘsɚsĶƞŘsĨʳrʊsĨȖǼ Ř_ ǼȖŎŸĨȖǼ Ř__Þ¶
ŘsŎ ŸǣʊǼÌǼż Es ǣʊŸĶ¶ ĶǼǋ  ¶ɴsǋŎsĨɚǣȖǼǣʰ Ŏâ¶ ŘsŎ Þ¶ʊŸĶĠ ǼŘȖĶŎ ŘɴÞ
sǋs_ŎwŘɴwǼʳ
¯wĶwɚEsŘǣʊŸĶ¶ ĶǼŸĨEŘĨƼŸǼǼŎ¶ǼǋǼ ǣwǋǼwĨsĶwǣsĨʹƼsǋĠs¶ɴʺsǣsǼwŘ
ÌǋŎ_ÞĨˉˀˤˇ˚ŘwĶǋŸǣǣʊEEǼsĶĠsǣâǼŎwŘɴˢ˟ŘƼsĶǼÞĶǼ ǣǼɚŸŘŎ¶ȖǼ Řʰ
ŎsĶɴ  ǣʊŸĶ¶ ĶǼŸĨǋ wǣ  ƼǋŸ¶ǋŎŸĨǋ Þǣ ɚŸŘǼĨŸʊÞĨʳ ʹʊ sĶǣƞ ¯wĶwɚEsŘ
ǣʊsǋʊsǼǼwǋǼwĨsĶwǣsĨ¯sEǋȖ ǋˠˤ˚Þ¶ʰŎ ǣŸ_ÞĨ¯wĶwɚÞsĨĠȚŘÞȖǣˠˤ˚Þ¶ǣʊ ŎâǼŘĨʳʺ
ɚǣȚǼȤʊsŎÞÞ¶wŘɴsĨĶƼĠ ŘEÞʊŸŘɴŸǣŘƼŸĨǋĨÞǣs¶âǼƞǣʊŸĶ¶ ĶǼŸǼÌÞǋ_sǼȤŘĨʰ
ŎsĶɴǋsOǣĨħÞɚ ĶżŘŎs¶¯sĶsĶǼɚÞʊǣ¶ ɚĶĶsÌsǼĠsĶsŘǼĨsʊŘÞŘsɚsĶƞŘwĶʰ ĶǼĶ EŘ
Ķs¶ÌŎǋEE_ ǼȖŎŸǼŎs¶sĶƞʊƞˡˠʳŘƼǼżĶʹ˨ʲˢ˟wǣˠ˧ʲˢ˟ĨƊʊƊǼǼʺʳËĨÞǣs¶âǼƞ
ǣʊŸĶ¶ ĶǼE¶ɴsǋŎsĨɚǣȖǼǣŎw¶ǣsŎǼȖ_ĠƊŘŘÞʰʊǼsĶƞʊsǼsǣsŘŘsɚsĶƞŘwĶĶs
ĨsĶĶŎŸŘ_ŘÞʰÌŸ¶ɴĶsÌsǼƞǣw¶sǼ_ÌǣǣȖŘĨŎ ǣŸĨŘĨʳËĨÞǣs¶âǼƞǣʊŸĶ¶ ĶǼŸǼ
ŘsŎŎŸŘ_ǼĶswǣŘsŎĠsĶsŘǼŎs¶ʰÌÞ Řɴʊ ǣ Ǽâǋ ǣEŘĨƊǼsĶsǣÞ¶ʊŸĶŘÞʳÝǣŎwǼĶƞ_wǣ
sǣsǼwŘĨÞǣs¶âǼƞǣʊŸĶ¶ ĶǼEɚĶżĠsĶsŘǼĨsʊwǣÞĶsÌsǼƞǣw¶wǼ¯sĶ¯Ȥ¶¶sǣʊǼĠȤĨʳ
ǻsĶÞ wǼsĶǣʊ ĶĶâǼż s_wŘɴsĨsǼ s¶ɴsŘǋȖÌ ǣ ¶ɴsǋŎsĨɚǣȖǼǣ ŘsŎ ɚÞÌsǼʰ ŎsǋǼ 
ĨÞƊŎĶƞwǼsĶĶs¯Ÿǋǋ ʊÌǼĠwǣƊǣǣʊsĨŸǣʊŸĶÌǼĠʊs¶ɴsŘǋȖÌ Ġ Ǽʳ
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əÞʊǣ¶Ĩwǋ_wǣsĨwǣɚ ĶǣʊŸĨ
ĨƊɚsǼĨsʊƞŸĶ_ĶĨŸŘɚÞʊǣ¶ ŘsĶƞ¯Ÿǋ_ȖĶżĨwǋ_wǣsĨwǣ _ ƞ Ķ Ǽ  E s Ǽ Ⱥ ɚ s Ķ 
ʊʊŸĨǋ_Ř_żÌsĶɴsǣɚ ĶǣʊŸĨǼĶ ĶÌǼżĨʳ
ʊŸĨǼǣʊE ĶɴŸĨǼ¶ɴȺĠǼƊǼǼȤĨÞ_sʹȚŘʳˉĶƼɚsǼƞÞǣŎsǋsǼsĨˇʺʰŎsĶɴsĨʲ
►ɚǣȚǼÞǣʊŸĶ¶ ĶǼĶƼĠÞǼĨwƼsʊÞĨʰŎÞǋsǣŸĨǼŸɚ EEÞǣʊE ĶɴÞǣwƼȤĶʱ
► ƊŘ ĶĶż ɚw¶ǋsÌĠǼ ǣ Ǽ ĨÞsŎsĶǼsŘ ¯ŸŘǼŸǣŘĨ ǼǋǼĠȖĨʱ
►ǼŸɚ EE ʊ ĶǼĶ ŘŸǣˉɚǣȚǼÞĨȖĶǼȚǋ˃ĶƼĠÞEżĶɚŘƼ ǋĨwǋ_wǣʳ
ʊĶƼɚsǼƞÞǣŎsǋsǼsĨ EÞʊǼŸǣǼȖ_ ǣǣʊȤĨǣw¶sǣǼƊEEÞʰ ǣʊÞŘǼwŘ¯ŸŘǼŸǣ ǣʊE Ķɴ
Ŏs¶¯sĶsĶƞsĶǣĠ ǼâǼ ǣ ÌŸʊwǣŎs¶wǋǼwǣwÌsʊʳ
 ¯sĶŘƞǼǼ _ŸĶ¶ŸʊżĨ wǣ ʊ Þ¯ÞɚsʊsǼƞĨ EâʊŘĨ ʹEâʊŘÞȖĨ ĨsĶĶʺ EEŘʰ ÌŸ¶ɴ ʊ
ĶƼɚsǼƞ ÞǣŎsǋsǼsĨsǼ ŎÞŘ_sŘ ƼĠǼ ǣ EÞʊǼŸǣŘ ǼȖ_Ġʰ ŎsǋǼ sʊsĨsǼ ¯sĶÌǣʊŘ Ķɚʰ
sʊsĨǋsˉǋ wƼâǼɚsˇǼȖ_Ġ ĨEŸŘɴŸĶȖĶǼEE¯ŸĶɴŎǼŸĨǼsĶŎ¶ɴǋ ʊŘÞʳ

̛ ʊƼǋż

ĶĶżEsǼȺǣǣʊƊɚs¶sĨˉ̛ˇĠsĶĶsĶŎ¶ɴǋ ʊǼŸĨɚ¶ɴĨÞs¶wǣʊâǼwǣsĨʳ
rʊsĨsǼĠżʰÌǼȖ_Ÿ_ʰ_sŘsŎǼǋǼŸʊŘĨɚÞʊǣ¶Řɴ¶ ÌŸʊʳ
ŗwÌ Řɴ¯sĶ_ǼÌŸʊǣÞÌȖÌȖʳOŸŎˀǣʊĨŎÞɠsEŸĶ_ĶŸŘ Ŏs¶wǋǼwǣǼ
ǣs¶âǼƞɚÞ_sżǼĶ ĶÌǼżʳ

ʊ Þ¯ÞɚsʊsǼƞĨǼƞĶʰ ʊÝ¯ÞɚsʊsǼƞħwƼʊwǣsŘ ǋwǣʊǼ ɚsɚƞĨǼƞĶ wǣ  ǢʊĨŎÞ ɚsǋǣsŘɴsŘ
ÞŘ_ȖĶżĨǼżĶ sĶɚ ǋÌǼżʰ ÌŸ¶ɴ  Ŏ¶ɴǋ ʊǼŸĨǼ wǣ ĨÞs¶wǣʊâǼwǣsĨsǼʰ ÞĶĶsǼɚs
ǼŘĨƊŘɴɚsĨŘɴ¶ ǼÞǣÞǣŎsǋĠwĨʳ
rǣsǼsŘĨwŘǼ sĶƞ¯Ÿǋ_ȖĶÌǼʰ ÌŸ¶ɴ  ¶ɴĨŸǋĶż ¯sĶ_ǼĶƼŸĨŸŘ wǣ ɚÞʊǣ¶ĶƼŸĨŸŘ
 Ĩwǋ_wǣsĨ Ŏ ǣ Ŏż_ŸŘ ʹ_s s¶ɴwǋǼsĶŎȺsŘʺ ɚŘŘĨ ¯sĶǼwɚsʰ ÞĶĶsǼɚs s¶ɴsǣ
Ĩwǋ_wǣsĨŘsĨOǣĨs¶ɴǋwǣʊwǋsĨwǋ_sʊȤŘĨǋ ʳ
 Ǣs¶w_ĶsǼEsŘ ǣʊsǋsƼĶƞ ŎÞŘ_sŘ Řɴ¶  µɴsǋŎsĨɚǣȚǼǼĶ wǣ  ¶ɴsǋŎsĨ˚
ɚǣȖǼǣŸĨǣʊŸĶ¶ ĶǼ ɚĶĨƼOǣŸĶǼŸǣʰsʊǼŎÞŘ_sŘsǣsǼEsŘĨȤĶƊŘŘsŎâǋĠȖĨĨÞʵ

̛Ķs¶¯ŸŘǼŸǣEEɚ ĶǼŸʊ ǣŸĨʹƼŸŘǼŸǣâǼ ǣŸĨʺǼɚĶɴĨÞ_ŸǼǼǢs¶w_ĶsǼÌsʊĨwƼsǣǼʲ
ˡʳĨwǋ_wǣǋs_ŸǼǼɚ ĶǣʊEŘĨƊǼsĶsʊƞǼȖ_ ǣŘɴ¶EEsĨsǋȤĶǼʰÌŸ¶ɴǣʊŸĶ¶ ĶǼÞ
¯sĶǣʊsǋsĶwǣsĨsǼ¶ɴsǋŎsĨɚǣȖǼǣĨƊǼsĶsǣŎ¶ Ř ĶǼǋǼŘÞʳǢŸĨsǣsǼEsŘĠsĶĶsŎʊƞʰÌŸ¶ɴ
Ȗ¶ɴŘǣʊŸĶ¶ ĶǼE¯sĶɚÞǣʊÞŎ¶ ɚĶ¯sĶǣʊsǋsĶwǣǼʰ_sɚĶÌŸĶĶsǋĨĠʰwǣƼŸŘǼŸǼǼŘÞŘOǣ
Ř ĶʰÌŸĶsʊsĨǋsǣʊȤĨǣw¶ɚŘʹƼwĶ_ ȖĶŘsŎɚÞǣʊŎ¶ ɚĶǢs¶w_ĶsǼsǼɚŸŘǼǋɚ¶ɴ
ƼwŘʊǼ ǋEʰŘsŎɚÞǣʊŎ¶ ɚĶǼŸĶĶǼĶsǣʊ ŎŸĶ ǣÌŸʊʺʳ
x ˡ˧ʳĨwǋ_wǣEsɚ ĶǼżǋżĶȚĠ EǋĨsǋȤĶǼʰŎÞŎ ǋEsŎȖǼǼĠʊ ǋŘɴsĶɚsǣɚ ĶǼżǼÞǣʳ
x ˢˠʳĨwǋ_wǣEsŘɚ ĶǼżÌǣʊŘ ĶÌǼżǣ ¶ÌŸʊEsĨsǋȤĶǼʊ ǋŘɴsĶɚsǣɚ ĶǼżǋɚŸŘǼĨŸʊż
ƼŸŘǼÞǣʳ
x ʊȚĠǻÞǣʊǼsĶsǼĠs¶ɴsĨsŘŎ ǋŘsŎĨsĶĶĶsŘŘÞsĠs¶ɴƼwŘʊǼ ǋÞ ĶĶŸŎ ǣŘwɚ˚wǣ
ĨsĶsǼEwĶɴs¶ʊƞŘsĨʰsʊwǋǼsʊĨÞĨsǋȤĶǼʊˤ˨ʳĨwǋ_wǣEsŘĶwɚƞǼ EĶ ʊǼEżĶ
x
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ĶƼɚsǼƞÞǣŎsǋsǼsĨ˚®Ÿǋ¶ĶŎÞÞǣŎsǋsǼsĨʹ®ˡʺǼwŎĨƊǋ

1. ōÞŘsɚsĶƞǼŘ ǋÞÞǋŸ_ǼsĶs¯ŸŘǣʊ Ŏʷ(+36 1)511 – 5559
Melyik az idei vizsgaidőszak utolsó napja? március 14.
2. ōÞĶɴsŘ¯sĶǣʊsǋsĶwǣsĨĨsĶĨsĶĶǣʊŸĶ¶ ĶǼǋĠsĶsŘǼĨsʊŘÞʷ

șğʵ

A felszereléseket a gyermekvasutas magánál köteles tartani!
+ Például a tollakat, a sípot, a Segédletet az egyenruha zsebében kell tartani, ahol
folyamatosan kéznél van.
X

Gyermekvasutas Ellenőrző;
azonnal jelezd telefonon vagy személyesen a nevelőnek,
ne várd meg a következő szolgálatot, hogy a pótlására a következő
szolgálat előtt lehetőséget adhassunk! Az összes szükséges bejegyzést
és aláírást tartalmazó ellenőrző hiányában nem állíthatunk szolgálatba.)

Segédlet;

Z

síp;

Z karóra; + (a mobiltelefont ki kell kapcsolni, annak órája nem használható)
Z 2 db kéken író golyóstoll; + (ehhez tolltartóra nincs szükség)
h

+ szolgálati
kellékek

X

+ iratok

+ (Elvesztését

lányoknak fehér térdzokni, hidegebb időben harisnya
(átlátszó vagy fehér), ÉS a nadrághoz sötét zokni;

h

fehér ing;

h

fekete zárt cipő,
hideg idő esetén magasszárú cipő vagy csizma.

+ ruházat

+ (mindig kell hozni a nadrághoz és a szoknyához illő ruhadarabokat is)

h fiúknak sötét zokni; + (bokazokni, titokzokni nem megfelelő)

+ A cipő az egyenruha része. Egészségvédelmi szempontból nem megfelelő az olyan cipő, amely nem
védi megfelelően a lábat a vasút területén (pl. a zúzottkövön) gyaloglás közben (pl.: szandál, fapapucs,
szövetanyagú cipő), a bármelyik oldalán nyitott cipő (pl. nyitott szandál), illetve a botlásveszélyes cipő (pl.
tűsarkú, magassarkú vagy „holdjáró” cipő). Hideg (kb. 10°C alatt), illetve havas időjárás esetén a
félcipő egészségvédelmi okokból nem megfelelő. Ilyenkor magasszárú cipő vagy csizma szükséges.
Az esztétikai követelményeknek nem felel meg a feketétől eltérő színű, feltűnő csíkot, emblémát stb.
tartalmazó lábbeli, ha az embléma, csík vagy ábra látható (láthatóvá válhat); sportcipő, vagy más
olyan cipő, ami az egyenruhával nem harmonizál. A fentieknek nem megfelelő cipőben (különösen az
egészségvédelmi szempontoknak nem megfelelő lábbeliben) a pajtás elsősorban otthonügyeletesi
teendőket láthat el, esetleg hangosbemondó vagy pénztáros lehet. (Sorozatos ismétlődés esetén a
gyermekvasutast csak otthonügyeletesnek osztjuk be!) Ha bizonytalan vagy, kérd a nevelő
segítségét! Vitás esetben a felnőtt vasutas dolgozó dönt.

3. ʺōÞwǋǼˉɚsǣʊwĶɴsǣȤʊsŎˇɚǣȚǼʷ

• Általában szokatlan (nem megszokott) veszélyeket rejt;
• Egy kis hiba (figyelmetlenség, félreértés) súlyos következménnyel járhat.
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ĶƼɚsǼƞÞǣŎsǋsǼsĨ˛®Ÿǋ¶ĶŎÞÞǣŎsǋsǼsĨʹ®ʳˡʳʺǼwŎĨƊǋ

ˢʳDʺōÝǻŗrōǢʉD^ǣŸÌǣsŎʹEĶsǣsǼsĨŎs¶sĶƞʊwǣswǋ_sĨwEsŘʺ

+ Ezeket szolgálaton kívül sem, és bármilyen más vasúti területen sem szabad!
(A rajzokat 2006-ban készítette Csóti Henriett gyermekvasutas pajtás ifiképzősként.)

a vágányok között (a vasút területén) közlekedve;

a járművek közelében és;
a járműveken tartózkodva;

¼Sínre z lépni
z ülni

¼Futni
A

¼Váltóknál és
keresztezéseknél
a sínek közé
z lépni
z nyúlni

¼Űrszelvényben
indok nélkül
tartózkodni ( 2 m)
B

¼Mozgó jármű
előtt átmenni

¼Álló jármű közelében
14

átmenni (10 m)

ĶƼɚsǼƞÞǣŎsǋsǼsĨ˛®Ÿǋ¶ĶŎÞÞǣŎsǋsǼsĨʹ®ʳˡʳʺǼwŎĨƊǋ

B

¼Jármű z alá mászni,z alatta átbújni
z tetejére felmászni

¼Mozgó járműre fel-, ¼z Járműből kihajolni,
z kilátókocsi korlátjára ülni
vagy arról leszállni
+ Ezt hagyják ki legtöbbször a vizsgázókk
a felsorolásból.

C

¼z Mozgó jármű ajtaját kinyitni,
z és a nyílt pályán leszállni
+ Nyílt pályán még álló járműről sem szabad leszállni.

ˢʳNʺǻÞĶŸǣǼŸɚ EE E ǋÌŸĶwǣE ǋŎÞĨŸǋʲ
Vasúti pályán  tartózkodni  közlekedni átmenni (a kijelölt helyeken kívül)
Vasúti hídra felmenni alagútba bemenni alagútbejárat fölött tartózkodni
jelzőkre, oszlopokra felmászni felsővezetékes oszlophoz hozzáérni
+ A fentiek a gyermekvasutasokra érvényesek (szolgálatokon kívül is).
A felnőtt vasutasokra más, esetenként enyhébb előírások érvényesek.
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ĶƼɚsǼƞÞǣŎsǋsǼsĨ˚®Ÿǋ¶ĶŎÞÞǣŎsǋsǼsĨʹ®ˡʺǼwŎĨƊǋ

ˣʳƻĠǼ ǣŸĨʹĨƊǼsĶsʊƞ¯sĶǣʊsǋsĶwǣsŘĨâɚȤĶʺŎÞĨsǼɚÞÌsǼŘsĨǣʊŸĶ¶ ĶǼEʷ

A tárgyakat elsősorban (ha lehet) az egyenruha zsebeiben kell
felvinni.
► zsebszámológép;
► (papír)zsebkendő;
► max. 2000 Ft zsebpénz;
►

mobiltelefon és fényképezőgép KIKAPCSOLVA;

+ (zsebben – így jegyezd meg)

+ Ezeket bekapcsolni csak feladatmentes időben, a vonatkísérők
esetében a fordulóidőben, az állomásfőnök esetenként adott engedélyével
szabad, de akkor is tilos velük játszani, zenét vagy képet lejátszani.

●

iskolai tanítási napon egy tankönyv, füzet (vagy szakkönyv, szaklap);

●

némi innivaló, esetleg étkezés kiegészítő (egy gyümölcs, csoki, stb.);

●

hideg időben az egyenruhával harmonizáló kesztyű, sál, mellény;

+ Tisztelgő kézről a kesztyűt le kell venni. Az egyenruhához illő mellények,
pulóverek is kizárólag akkor viselhetők, ha a Gyermekvasút által kiadott
ruhadarabok nem melegítenek eléggé – ezek önállóan nem hordhatók.

●

egyéb, egészségügyi vagy más okokból különösen indokolt eszközök.

+ Tilos felvinni szolgálatba (ha útközben nem indokolt, akkor hozni is)
olyan dolgokat, melyek nem szükségesek a szolgálatban, és szigorúan tilos,
ami zavarhatja a szolgálat ellátását. Értelemszerűen a fenti
felsorolásban nem szereplő tárgyak nem vihetők fel a szolgálatba.
Ennek megfelelően tilos felvinni például (a teljesség igénye nélkül): hangvagy képlejátszó, játék, számítógép, telefon-/teleptöltő, szerszám,
szúró-, vágó-, tűzgyújtó eszközök, ékszer, napszemüveg, tolltartó, gitár,
zsebnaptár, emlékkönyv, mappák, hátizsák, táska, szatyor (kivéve
indokoltan egy kis övtáska). Vita esetén a felnőtt vasutas dolgozó dönt –
ők a szolgálatot zavaró eszközöket a szolgálat idejére elkobozhatják!

ˤʳ ōÞĨŸǋĨsĶĶ¯sĶƼǋżE ĶŘÞǋȖÌǼ ǋEżĶĨÞ_ŸǼǼs¶ɴsŘǋȖÌǋwǣʊsÞǼʷ

A ruhatárból kapott egyenruha minden darabját reggel, közvetlenül
az átvétel után (a tanév ideje alatt még reggeli előtt) fel kell próbálni.
+ A koszos, szakadt, hiányos, méretben nem megfelelő ruhákat minél előbb
cseréltetni kell.
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ĶƼɚsǼƞÞǣŎsǋsǼsĨ˛ǻ ɚĨƊʊĶƞwǣEÞʊǼŸǣâǼżEsǋsŘ_sʊwǣsĨǼwŎĨƊǋ

régi neve

Széchenyihegy
Csillebérc
Virágvölgy
Jánoshegy
Szépjuhászné

betűjel

hívójel

bizt.ber. típusa

A

z–

Siemens-blokkos
VES
elektrodinamikus

Úttörőváros U
Előre

L
I

Ságváriliget S

Hárshegy

H

Hűvösvölgy

O

zz–
z–zz
zz
zzz
zzzz

–––

Ĩsʊ_ƞ˚
ƼŸŘǼ




Váltózáras



Dominó 55
Dominó 70




Váltózáras

Reteszes




ɚw¶˚
ƼŸŘǼ




Páratlan sz. vonatok
haladási iránya ( - )

állomás neve

Páros sz. vonatok
haladási iránya ( - - )

˥ʳ ǻƊĶǼǣ_ĨÞǼ EĶ ʊǼŸǼʵ



˦ʳ ʊ ĶĶŸŎ ǣĨƊʊÞǼ ɚEsǣʊwĶƞŘŎÞĶɴsŘÌâɚżĠsĶsĨsǼÌǣʊŘ ĶȖŘĨʷ

Az állomásközi távbeszélő hívójele attól függ, hogy páros vagy páratlan vonatot küldünk abba az irányba, amerre telefonálni szeretnénk.
Kettő hosszú ( – – ) csengetéssel hívjuk azt az állomást,
amelyik felé páros számú vonatot indítunk. + (végpont felé)
Egy hosszú ( – ) csengetéssel hívjuk azt az állomást,
amelyik felé páratlan számú vonatot indítunk. + (kezdőpont felé)
A visszacsengetés ugyanezen szabály szerint történik.
˧ʳ EÞʊǼŸǣâǼżEsǋsŘ_sʊwǣsĨĶs¶¯ŸŘǼŸǣEE¯sĶ_ǼʰÌŸ¶ɴ 

a jelzők és a váltók között szerkezeti függést hozzanak létre,
ami azt jelenti, hogy
1. a jelzőt csak akkor lehet „szabad” állásba állítani, ha a
váltó(k) helyesen áll(nak) és le van(nak) zárva;
2. amíg a jelző „szabad” állásban van, addig a váltó(ka)t nem
lehet feloldani és átállítani.
˨ʳ ōÞĨŸǋ ĨsʊsĶÌsǼ ¶ɴsǋŎsĨɚǣȖǼǣ ƼĠǼ ǣ ƊŘÌǼĶŎȚĶ¶ żĶŸŎʊ ǋǋĶ
Ķsʊ ǋÌǼżɚ¶ɴǣʊ ŎĶ ĶżɚĶsĶĶ ǼŸǼǼŘɴŸŎż¶ŸŎEŸǼʷ

Sohasem, mert balesetet okozhat vele.
Ez alól egyetlen kivétel van: szükség esetén a „Jelző Megállj”
nyomógombot kezelheti.

+ A vészfék ólomzárral lezárt, de nem „nyomógomb”, ezért azt gyermekvasutas
pajtás is kezelheti önállóan – kezelnie is kell a meghúzására előírt esetekben.
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ĶƼɚsǼƞÞǣŎsǋsǼsĨ˚DÞʊǼŸǣâǼżEsǋsŘ_sʊwǣsĨǼwŎĨƊǋ

ˠ˟ʳ ōÞĨŸǋ ǣʊE_ ʊ ĶĨ ¯ƞĠsĶʊƞĨ sŎsĶǼɴȺĠwǼ ɚÞǣǣʊ ĶĶâǼŘÞ wǣ 
ɚ ĶǼżĨǼ¯sĶŸĶ_ŘÞɚŸŘǼĨƊʊĶsĨs_wǣsʹEsÌĶ_ ǣˀĨÞÌĶ_ ǣʺȖǼ Řʷ
Csak akkor, ha a vonat utolsó járműve is lehaladt az utolsó érintett váltóról.

+ Fontos, hogy a váltók a menet teljes leközlekedése alatt lezárva legyenek.
ˠˠʳ

ɚ ĶǼżʊ ǋĨȖĶOǣŸĨĠsĶƊĶwǣs

Kör alakú kulcstábla az

e

Négyszögletes kulcstábla a
ˠˡʳ

gyenes irányba lezárt váltó kulcsán van.

k

itérő irányba lezárt váltó kulcsán van.

ōÞĶɴsŘǣʊâŘȺsĨʊsŎsĶǼɴȺĨʷ

¾
¾
¾
¾

A főjelzők és az előjelzők emeltyűje vörös színű.
A tolatásjelző emeltyűje kék színű.
A reteszemeltyű sárga színű.
A váltóállító emeltyű fekete színű.

ōÞĶɴsŘÌsĶɴʊsǼEsŘ ĶĶɚ ĶǼż ĶĶâǼżsŎsĶǼɴȺĨȤĶƊŘEƊʊƞÞǋ ŘɴŸĨEŘʷ

¾ Az emeltyű alsó (Ø) helyzetében a váltó egyenes irányba áll.
¾ Az emeltyű felső (×) helyzetében a váltó kitérő irányba áll.
DÞʊǼŸǣâǼżEsǋsŘ_sʊwǣsĨwǣĠsĶʊwǣÞÞǣŎsǋsǼsĨʹ®ˠʺǼwŎĨƊǋ

ˠˢʳ

ōÞǋĠʊŸŘĶ ǼÌǼżĠsĶʊwǣsĨƼŸŘǼŸǣwǋǼsĶŎsʷ

ˠˣʳ

ōÞĶɴsŘÌsĶɴʊsǼEsŘɚŘʊĶĨǼŸĶǼ ǣĠsĶʊƞsŎsĶǼɴȺĠsǋĠʊŸŘ
Ķ ǼÌǼżsǣsǼsĨEsŘʷ

=Tilos a tolatás!

Tj1

Tj1

Szabad a tolatás! >

+ Az alak tolatásjelzők árbocán a kék sávok fehér sávval meg vannak szakítva. Ez arra utal,
hogy az alak tolatásjelző „nem biztosított”, a váltókkal tehát nincs szerkezeti függésben,
a főjelzőkkel azonban a nem biztosított tolatásjelző is szerkezeti függésben van.
A fény tolatásjelzők viszont biztosítottak.
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ĶƼɚsǼƞÞǣŎsǋsǼsĨ˚ğsĶʊwǣÞÞǣŎsǋsǼsĨʹ®ˠʺǼwŎĨƊǋ

ˠˤʳ ōÞĠsĶʊwǣsĨǋsŘ_sĶǼsǼwǣsʹĠsĶʊwǣƼǋŘOǣsĶɚsʺwǣŎÞǼĨsĶĶǼȖ_ŘÞĠsĶʊwǣsĨǼŸɚ EEâǼ ǣ ǋżĶʷ
A jelzés parancs. A jelzés (meghatározott információtartalommal) parancsot
ad a szolgálatot teljesítőknek (pajtásoknak és felnőtt dolgozóknak) valamilyen
szolgálati ténykedés azonnali végrehajtására. A jelzések gyors és
megbízható kapcsolatot teremtenek a szolgálatot teljesítők között.
A mások által adott kézi jelzéseket ►vonatközlekedés ►és tolatás közben is
folyamatosan z figyelni kell és egymás jelzését jól láthatóan
z továbbítani kell a mozdonyszemélyzet (vonatszemélyzet) felé.
ˠ˥ʳ

áǋ_ǋĠʊŸĨŸŘĶ ǼÌǼżĨwʊÞĠsĶʊwǣsĨĶ ŘsɚȤĨsǼwǣĨÞs¶wǣʊâǼƞÌŘ¶ĠsĶʊwǣǼʵ

+

ōs¶ ĶĶĠʵ

Vonat részére a hangjelzés nem kell (csak tolatás esetén)!

ĵǣǣŘʵ

zzz

–

ħƊʊsĶs_Ġ¯sĶwŎʵ z

–––

ǻ ɚŸĶŸ_ĠǼƞĶsŎʵ

–

ˠ˦ʳ ËŸ¶ɴŘ_ĠȖĨ¯sŘǼÞĨwǋ_wǣEsŘǣʊsǋsƼĶƞĠsĶʊwǣsĨsǼǣƊǼwǼEsŘʷʹsĶǼwǋwǣsĨʺ
Sötétben ezeket a jelzéseket fehér fényt adó lámpával adjuk.
A Megállj-jelzést azonban bármilyen színű fényt adó lámpával adhatjuk.
A Lassan-jelzésnél a lámpát vízszintesen kinyújtott karral tartjuk.
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ĶƼɚsǼƞÞǣŎsǋsǼsĨ˚ğsĶʊwǣÞÞǣŎsǋsǼsĨʹ®ˠʺǼwŎĨƊǋ

ˠ˧ʳ ōÞǼĠsĶsʊDÞʊǼŸŘǣ ¶ÞÌǼ ǋĠsĶʊƞwǣÌŸ¶ɴŘŘwʊĨÞʷ

A Biztonsági határjelző két összefutó vágány között azt a helyet
jelöli meg, amelyen belül az egyik vágányon álló járművek nem
veszélyeztetik a másik vágányon haladó járműveket.
A Biztonsági határjelző fehér fekete fehérre mázolt gerenda (síndarab).
Felülnézeti rajz

belül

kívül

kívül

belül áll

kívül áll

elfér

ütközik!

19.

belül

Ǽ ɚŸĶEĶ Ǽ ǣĨŸǋĶ ǼŸʊŸǼǼʰÌŘƼǣʊĨŘĨŎs¶¯sĶsĶƞ

jelzések időjárási okok (pl. köd, sűrű eső, hózápor stb.)
miatt nem láthatók biztosan legalább 200 méterről. Ilyenkor nappal is a sötétben használt jelzéseket alkalmazzuk.
A szabadlátás akkor korlátozott, ha a
napszaknak megfelelő jelzések terepviszonyok (pl. erdő,
hegy, épület stb.) miatt nem láthatók folyamatosan a
szükséges távolságból.
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ɚƊǋƊǣ˚¯sÌwǋǣ ɚŸʊ ǣȚ
ĨƊʊwƼǣƞ¯sÌwǋǣ ɚŸǼ
ǋwʊǣȚǼŸǣÞǋ ŘɴȚĨwĨǣ ɚǣʊĨâǼĠŎs¶

ǻŸĶǼ ǣĠsĶʊƞɚsĶs¶ɴsǣâǼsǼǼ
¯wŘɴ¯ƞĠsĶʊƞ

ĨwĨ˚¯sÌwǋǣ ɚŸʊ ǣȚ
ĨwĨǣ ɚ¯sÌwǋǣ ɚɚĶŎs¶ǣʊĨâǼɚ

ǻŸĶǼ ǣĠsĶʊƞ

ĨwĨ˚¯sÌwǋǣ ɚŸʊ ǣȚ

ǣ ǋ¶˚¯sÌwǋǣ ɚŸʊ ǣȚ

ŗsŎEÞʊǼŸǣâǼŸǼǼǼŸĶǼ ǣĠsĶʊƞ

ōÞĶɴsŘĠsĶʊƞǋsȖǼĶŘĨʊĶ EEÞ ǋEŸOǣʊâŘsʊwǣsĨʷ

rĶƞĠsĶʊƞʰÞǣŎwǼĶƞĠsĶʊƞ

®ƞĠsĶʊƞ

ɚƊǋƊǣ˚¯sÌwǋǣ ɚŸʊ ǣȚ

ˡ˟ʳ

ĶƼɚsǼƞÞǣŎsǋsǼsĨ
DÞʊǼŸǣâǼżEsǋsŘ_sʊwǣÞwǣğsĶʊwǣÞʹ®ˠʺÞǣŎsǋsǼsĨǼwŎĨƊǋ

ōÞǋĠʊŸŘĶ ǼÌǼżĠsĶʊwǣsĨƼŸŘǼŸǣwǋǼsĶŎsʷ

Megállj!


Szabad legfeljebb
15 km/h
sebességgel!
A következő
jelzőn a vonatnál
alkalmazható
legnagyobb
sebességgel
továbbhaladást
engedélyező
jelzés várható!

ōÞ ǋĠʊŸŘĶ ǼÌǼżĠsĶʊwǣsĨƼŸŘǼŸǣwǋǼsĶŎsʷ
Kijárat KITÉRŐ irányból
A váltó gyök felől
haladó menetek
részére
KITÉRŐ
irányba áll.

Megállj!

Megállj!

Szabad

+ A váltójelző jelzése
egyenes irányban
megegyezik, akár gyök
felől, akár csúccsal
szemben
nézzük!

Szabad

Kijárat EGYENES irányból
A váltó gyök felől
haladó menetek
részére
EGYENES
irányba áll.

ˡˢʳ
ˡˢ

+Kitérő –
Két fényÖ

Megállj!

Szabad a vonatnál alkalmazható
legnagyobb sebességgel!
A következő jelzőn a vonatnál
alkalmazható legnagyobb sebességgel
továbbhaladást engedélyező jelzés

ˡˡʳ

A váltó gyök felől
haladó menetek
részére
KITÉRŐ irányba áll.

A váltó gyök felől
haladó menetek
részére EGYENES
irányba áll.

Ø +Egyenes – Egy fény

ˡˠʳ

ĨÞĠ
 ĨÞĠ ǋǼÞĠsĶʊƞĨ
ǼÞ Ġ Ķ ƞĨ ȖǼĶŘĨ˚sɚ
Ǽ Ķ
ĶǼżĨ
Ĩ ĶĶ ǣ ǋwǣĨÞÌĶ_
w ĨÞÌ Ķ _ ǣǣsEsǣǣw¶wǋsʷ

Az alak kijárati jelzők nem jelzik a továbbhaladás sebességét,
(nem utalnak a kijárati váltók állására),
hanem csak engedélyezik vagy megtiltják a kihaladást.
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ĶƼɚsǼƞÞǣŎsǋsǼsĨ
DÞʊǼŸǣâǼżEsǋsŘ_sʊwǣÞwǣğsĶʊwǣÞʹ®ˠʺÞǣŎsǋsǼsĨǼwŎĨƊǋ

ˡˣʳ

ōÞ  ǋĠʊŸŘ Ķ ǼÌǼż ĠsĶʊwǣsĨ ƼŸŘǼŸǣ wǋǼsĶŎsʷ

ˡˤʳ

ōÞĶɴsŘÌsĶɴʊsǼEsŘɚŘŘĨEsĠ ǋǼÞĠsĶʊƞwǣɚ ĶǼż ĶĶâǼżsŎsĶǼɴȺÞ
ǋĠʊŸŘĶ ǼÌǼż ǣʊÞǼȖ OÞżEŘʷ

BEJÁRAT EGYENES IRÁNYBA
BEJÁRAT KITÉRŐ IRÁNYBA
ALAPHELYZET

VÁLTÓJELZŐ
A váltó csúccsal
szemben haladó
menet részére

VÁLTÓJELZŐ

VÁLTÓJELZŐ

A váltó csúccsal
szemben haladó
menet részére

A váltó csúccsal
szemben haladó
menet részére

EGYENES
irányba áll

EGYENES

KITÉRŐ

irányba áll

irányba áll

EgyenesbeEgy kar

KitérőbeKét kar

BEJÁRATI JELZŐ

BEJÁRATI JELZŐ

BEJÁRATI JELZŐ

Megállj!

Szabad
sebességcsökkentés
nélkül!

Szabad
csökkentett,
legfeljebb
15 km/h
sebességgel!
ELŐJELZŐ

ELŐJELZŐ

ELŐJELZŐ

A főjelzőn
Megállj-jelzés
várható!

A2

AEj.

A1

AEj.

1

.

ALAPHELYZET

A főjelzőn
csökkentett,
legfeljebb
15 km/h
sebességgel
továbbhaladást
engedélyező
jelzés
várható!

A főjelzőn
sebességcsökkentés
nélkül továbbhaladást
engedélyező
jelzés várható!

A1.

2

1

AEj.

A1.

A2.

3

1.

BEJÁRAT EGYENES IRÁNYBA
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1.

A2.

AEj.

2

4

A1.

A2.

1

1.

BEJÁRAT KITÉRŐ IRÁNYBA

ĶƼɚsǼƞÞǣŎsǋsǼsĨ

DÞʊǼŸǣâǼżEsǋsŘ_sʊwǣÞwǣ ğsĶʊwǣÞÞǣŎʹ®ʳˠʳʺǼwŎĨƊǋ

ˡ˥ʳ
ˡ˦ʳ

ōÞǋĠʊŸŘĶ ǼÌǼżĠsĶʊwǣsĨƼŸŘǼŸǣwǋǼsĶŎsʷ
ōÞĶɴsŘÌsĶɴʊsǼEsŘɚŘŘĨEsĠ ǋǼÞĠsĶʊƞwǣĨwǼ¯Ÿ¶ĶŎȚsĶƞĠsĶʊƞ
sŎsĶǼɴȺÞʱŎsĶɴÞĨɚ ĶǼżʊ ǋĨȖĶOǣɚŘEsŘŘssĶ¯Ÿǋ_âǼɚ
EÞʊǼŸǣâǼżEsǋsŘ_sʊwǣEsŘǋĠʊŸŘĶ ǼÌǼżsǣsǼEsŘʷ 
ALAPHELYZET

BEJÁRAT EGYENES IRÁNYBA

BEJÁRAT KITÉRŐ IRÁNYBA

VÁLTÓJELZŐ
VÁLTÓJELZŐ

VÁLTÓJELZŐ

A váltó csúccsal
szemben haladó
menet részére

A váltó csúccsal
szemben haladó
menet részére

A váltó csúccsal
szemben haladó
menet részére

EGYENES

KITÉRŐ

irányba áll

EGYENES

irányba áll

irányba áll

KitérőbeKét kar

EgyenesbeEgy kar
BEJÁRATI JELZŐ

BEJÁRATI JELZŐ

BEJÁRATI JELZŐ

Megállj!

Szabad
sebességcsökkentés
nélkül!

Szabad
csökkentett,
legfeljebb
15 km/h
sebességgel!

ELŐJELZŐ
A főjelzőn
sebességcsökkentés
nélkül továbbhaladást
engedélyező
jelzés várható!

ELŐJELZŐ
A főjelzőn
Megállj-jelzés
várható!

A2

AEj

3
AEj

A1

ALAPHELYZET

AEj

A1

ELŐJELZŐ

A főjelzőn
Megállj-jelzés
várható!

A2

A2

2

2

A1

BEJÁRAT EGYENES IRÁNYBA
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AEj

A1

A2

BEJÁRAT KITÉRŐ IRÁNYBA

Ny

ABC

Gy.vasút Múzeum

H VÖSVÖLGY

P

56, 56A
59B, 61

P

230

5
5

Szépjuhászné út

kórház / szálloda
k bánya / lépcs

behaj ás csak H-P lezár
já szó ér k
parkoló / benzink

Magass gi adat (t.sz.f.)[m]

HÁRSHEGY

Kaán Károly
kilátó

Tótassz

294

6
y sírja

29

5

454

Bátori-barlang

Egykori
Pszichi triai és
Neurológiai
I tézet

Felhagyott
ya
k
6
5

Jelzett turistaút / ösvé y
56

P

65

Kolosy tér

A thyszikla

Makovecz Imre
(Kis-Hárs-hegyi) kilátó

játszótér

Budaszentl rinci
pálos kolostor romja

„Lakt ya”
uszm
lló

66

Budakeszi
Vadaspark

6

Pasaréti
tér

KURUCLES
55

P

T

sz

Átj r

tórium

.

527

376-589
5

BUDAKESZI

56, 56A
59B, 61
5

P

Béka- ó

45

291

BUDAGYÖNGYE

ligeti

játszótér

222

Régi villamos
v
llom s

Telki

4

H

5

Béla kir ly
kútja

450

MAKKOSMÁRIA

CSILLEBÉRC

5

M
KFKI -

5

21

*

fa-

H

fa - Szé
ll K. tér

21
21A
212*

ABC

21, 21

Norm

afa - Szé

A

ll K. tér

Norm

afa-

24

MTA
Csillagászati
Kutatóintézet
(nem látogatható)
463
.

Törökbálint

Norma

21, 21A

szép kilá ás!

21A
212

Déli pu.

NORMAFA

5

Norma

VIRÁGVÖLGY

22A

KFKI -

Zsámbék

T

Széll Kálmán tér

II. szakasz: El re (Virágvölgy) - Ságváriliget (Szépjuhászné)
1949. júNius 24.

5

P

Busz égállomás jára számmal

1948. április 11 - 1948. júLius 31.

57,157, 157A, 257,
63, 64, 64A, 164, 264

Mod.

25

1950. augusztus 20.

45

OK

29,

P

5

Feketefej

es ház emlékm

46

5

D

emplom kápolna sír

P T

OK

F I

Jelmagya zat

H

Hármas-Határhegy

OK

K

2016.11.

~ 1 km
a érkép a széleken
csak részben mére arányos és szög ar ó!

OK

- hegyi út

I. szakasz: Széchenyihegy – El re

Pesthidegkút, Solymár

É

Kolosy tér

III. szakasz: Szépjuhászné – H vösvölgy

Vontatási telep
1951.

A Gyermekvasút
környékének
turistatérképe

M

H

ABC

P

Póniudvar

TV-adó

Végv ri
szikla

Központi
Fizikai
Kutató
Intézet
Budaörs

BAH
csomópont

21
Budaörs

F – pp -

4 december

A térképr l a vizsgára a piros bet kkel és számokkal írt információkat kell tudni!

Gazdagrét

M1 M7

ˡ˧ʳ

ōÞǼĨsĶĶǼȖ_ŘÞɚ ĶǼżĨs¶ɴsǣĶĨǼǋwǣʊsÞǋƞĶʷ
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ĶƼɚsǼƞÞǣŎsǋsǼsĨ˚®Ÿǋ¶ĶŎÞÞǣŎsǋsǼsĨʹ®ˡʺǼwŎĨƊǋ

ˡ˨ʳ ɚ ¶ ŘɴȚǼEs ĶĶâǼ ǣsĶǋsŘ_sĶwǣwŘsĨǣʊƊɚs¶s
► Bejáró vonat esetén:

„A

sz. vonat kb. ó

p.-kor bejár a

vágányra!"

► Kijáró vagy áthaladó vonat esetén, ha ellenvonat NINCS útban:

„A
sz. vonat kb. ó
p.-kor kijár (áthalad) a
vágányról. Ellenvonat útban nincs!"
► Kijáró vagy áthaladó vonat esetén, ha ellenvonat VAN útban:

„A
kb.
ˢ˟ʳ

sz. vonat behaladása után a
ó p.-kor kijár (áthalad) a
vágányról!"

sz. vonat

ǢŸǋŸĶ_¯sĶɚ ¶ ŘɴȚǼEs ĶĶâǼ ǣsĶǋsŘ_sĶwǣsȖǼ ŘÞǼssŘ_ƞĨsǼʵ

1. vágányútellenőrzés (+ szabad-e a vágányút)
2. meggyőződik a váltók használhatóságáról (+ képes-e terelni járműveket)
3. váltóállítás
4. váltólezárás
5. váltóellenőrzés (a helyes állás ellenőrzése)
6. bejelentés
7. jelzőállítás
8. vonatfogadás és megfigyelés
(és jelzésadás/továbbítás – ha kell)
+ A váltókezelő a váltó „mögött” / torony előtt, a naplózó a forgalmi iroda előtt /
a menesztés helyén fogadja és megfigyeli: ● a jelzéseket a vonat elején és végén,
● a személykocsik ajtajai csukva vannak-e ● a járművek mozgását, hangját, a kerekek
nem csúsznak-e stb.
Probléma esetén Megállj-jelzést, szükség esetén Lassan-jelzést kell adni!

ˢˠʳ

ōÞǋsÌǣʊŘ ĶĠȖĨɚ ĶǼżĨǼʷōsĶɴsĨÌǣʊŘ ĶÌǼżǣ ¶ȖĨ¯sĶǼwǼsĶsÞʷșğʵ

A váltókat arra használjuk, hogy a haladó járműveket tereljük.
A váltó akkor használható a haladó járművek terelésére, ha:
X alkatrészei épek, a mozgatható alkatrészek könnyen mozognak
X az EGYIK csúcssín tökéletesen simul az EGYIK tősínhez,
a MÁSIK csúcssín kellő távolságban van a MÁSIK tősíntől
X tősínek és a csúcssínek között nincs semmilyen oda nem tartozó
anyag (pl. hó, jég, kő, faág)
X az összekötő rúd nem görbült, nem törött
X a kampózár (ha van) tökéletesen záródik;
illetve Hárshegy 2-es váltójánál a rúdon lévő jel a megfelelő
nyílheggyel egyvonalban van
X a váltójelző a váltó állásának megfelelő jelzést ad
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ĶƼɚsǼƞÞǣŎsǋsǼsĨ˚®Ÿǋ¶ĶŎÞÞǣŎsǋsǼsĨʹ®ˡʺǼwŎĨƊǋ

ˢˡʳ ËŸ¶ɴŘ¶ɴƞʊƞ_ȤŘĨŎs¶ĨƊʊƼŸŘǼEżĶɚŸŘżɚsʊsǼwĨĨsĶ ĶĶâǼŸǼǼ
ɚ ĶǼżĨÌǣʊŘ ĶÌǼżǣ ¶ ǋżĶʹǢʊwOÌsŘɴÞÌs¶ɴ ĶĶŸŎ ǣŸŘʺʷ

Ha állítás közben az állítóemeltyű a másik helyzetbe
̻ a szokásos erővel átállítható, és ̻Gbecsappantható,
akkor a váltó használható a haladó járművek terelésére.
+ A becsappantás tehát csak akkor jelent használhatóságot, ha
az emeltyű a szokásos erővel volt állítható!

Ha nem kell állítani a vonóvezetékes váltót, a használhatóságot
próbaállítással állapítjuk meg. Az állítóemeltyűt legalább
félállásig ki kell mozdítani. Ha az emeltyű félállásig kimozdítható
a szokásos erővel: a váltó használható haladó járművek terelésére.
Lehetséges problémák:
► Az állítóemeltyű túl könnyen mozog ¼elszakadt a vonóvezeték
► Az emeltyű túl nehezen mozog, vagy nehezen, illetve egyáltalán
nem csappantható be ¼oda nem tartozó anyag van a tősín és
a csúcssín között
► Az emeltyű kicsappantás után azonnal megakad ¼váltófelvágás
Ilyen esetekben a váltó nem használható járművek terelésére, azon
közlekedni (mozogni) nem szabad, és azonnal jelenteni kell az
állomásfőnöknek.
ˢˢʳ

„A
ˢˣʳ

ɚ ¶ ŘɴȚǼEs ĶĶâǼ ǣEsĠsĶsŘǼwǣwŘsĨǣʊƊɚs¶s

sz. vonat bejárata (kijárata) szabad a(z)

vágányra (-ról)!"

ōsĶɴsǣsǼsĨEsŘĨsĶĶɚŸŘǼŸǼɚwǣʊ¯wĨĨsĶŎs¶ ĶĶâǼŘÞʷ

● balesetveszély esetén (pl. valaki menet közben leszáll,
vonatszakadás, Veszély-jelzés esetén)
● az utas kötekedik vagy rongál
● az állomási személyzet a vonat felé Megállj-jelzést ad.
+ A vészféket indok nélkül meghúzni nem szabad.
ˢˤʳ ËɚŸŘǼǣʊwǼǣʊĨ_ʰɚ¶ɴÌŎŸʊ_ŸŘɴɚsʊsǼƞəsǣʊwĶɴ˚ĠsĶʊwǣǼ 
ʹŎŸʊ_ŸŘɴĨȤǋǼǼsĶʲ• • • • • • ʺ_ʰĨĨŸǋɚŸŘǼĨâǣwǋƞĨĨƊǼsĶsǣsĨʲ
1. először a vészféket meghúzni

2. majd késedelem nélkül a kéziféket is betekerni.
ˢ˥ʳ

ʊȖǼǣŸĨǼ ĠwĨŸʊǼǼ ǣʊ ĶĶŸŎ ǣŸĨĨƊʊsĶs_wǣwǋƞĶ

„A következő állomás (/megállóhely) Jánoshegy!”
„Hűvösvölgy, végállomás következik! Viszontlátásra!”
Az állomásnév bemondás célja: balesetmegelőzés és tájékoztatás
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ĶƼɚsǼƞÞǣŎsǋsǼsĨ˚ōsŘsǣʊǼwǣʹ®ˠwǣ®ˡʺǼwŎĨƊǋ

ˢ˦ʳ

ħÞŎsŘsǣʊǼÌsǼwǣŎÞŎsŘsǣʊǼwǣǋs_ŸǼǼ¯sĶÌǼĶŎʊ ǣǣʊƊɚs¶sʷ

Vonatot meneszthet:
1. a rendelkező
2. a rendelkező felhatalmazására a naplózó
Mi a felhatalmazás szövege?

„A _sz. vonat meneszthető a(z) _vágányról!”
ˢ˧ʳ

ɚŸŘǼĨâǣwǋƞĨŎÞĨŸǋ_ÌǼŘĨÝŘ_ȖĶ ǣǋĨwǣʊsŘ˚ĠsĶʊwǣǼʷ

- az utasok fel- és leszállása befejeződött;
- a vonat összes ajtaja be van csukva;

+ (kivéve a téli kocsi ajtaja, ahol jelzést adnak; az ajtókat bezárni nem szabad)

- a mögöttük lévő pajtás vonatkísérő(k) is Indulásra készen-jelzést ad(nak).
ˢ˨ʳ

ōÞĶɴsŘĠsĶʊwǣǼĨƊǼsĶsǣ_ŘÞɚŸŘǼĨâǣwǋƞʰÌʊÞŘ_ȖĶ ǣŘĨĨ_ ĶɴɚŘʷ

Megállj jelzést köteles adni.
Mikor adhatja a vonatkísérő is a Vonatkísérők a helyükre-jelzést?
Vonatkísérők a helyükre-jelzést (egy hosszú hang a síppal)
a vonatkísérők (egymásnak) csak feltétlenül szükséges
esetben adhatnak.
ˣ˟ʳ

ōsĶɴsĨ®sĶÌâɚ ǣʊÞŘ_âǼ ǣǋ˚ĠsĶʊwǣ_ ǣ ŘĨ¯sĶǼwǼsĶsÞʷ

a kijárati jelző és a kijárati váltó megfelelő állásban van;
az állomásfőnök a téren tartózkodik;
a vonat összes ajtaja be van csukva;
az összes vonatkísérő Indulásra készen-jelzést ad – a felnőtt vonatkísérő is, nappal a zöld szegélyes, fehér színű, kör alakú tárcsával;
- elérkezett a menetrend szerinti indulási idő. + (kivéve: a nem személy-

szállító és a csak forgalmi okból megálló személyszállító vonatok)

+ Áthaladó vonat esetén csak az első két feltételről kell meggyőződni.

ˣˠʳ ËŸ¶ɴŘĨsĶĶ ǼÌĶ_żɚŸŘǼŸǼŎsŘsǣʊǼsŘÞʷ
o A menesztést végző a vágány mellett áll, űrszelvényen kívül,

biztonságos távolságban.

o Meggyőződik a kijárati jelző és a kijárati váltó megfelelő állásáról,

továbbá arról, hogy az állomásfőnök a téren tartózkodik, majd
a vonat felé Felhívás az indításra-jelzést ad.
o A jelzés adását legkésőbb akkor kezdi, amikor az első jármű a
bejárati váltóra ráhalad,
o és folyamatosan adja, amíg az első jármű előtte elhalad, akkor is,
ha a mozdonyvezető közben „A vonat indul”-jelzést adja.
+ A Gyermekvasúton minden induló és áthaladó vonatot minden állomáson
meneszteni kell.
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R42. A rendelkező teendői általában, induló vonat esetén.

1. engedélyt kér a szomszéd áll. rendelkezőjétől a vonat indítására
2. a felnőtt dolgozók a tolatást beszüntetik
3. meggyőződik a vágányút szabad voltáról
4. elrendeli a kijárati vágányút beállítását
5. részt vesz a váltóellenőrzésben és tudomásul veszi a bejelentést
6. állítja a kijárati jelzőt
7. felhatalmazza a naplózót a menesztésre
8. a vonat teljes kihaladása után a kij. jelzőt visszaállítja, a vágányutat feloldja
9. indulási időközlést ad a szomszéd állomás rendelkezőjének
+ A felsorolás általános jellegű, a sorrend a forgalmi helyzet szerint változhat!
R43. A rendelkező teendői általában, érkező vonat esetén.

1. engedélyt ad a szomszéd áll. rendelkezőjének a vonat indításához
2. a felnőtt dolgozók a tolatást beszüntetik
3. meggyőződik a vágányút szabad voltáról
4. elrendeli a bejárati vágányút beállítását
5. részt vesz a váltóellenőrzésben és tudomásul veszi a bejelentést
6. állítja a bejárati jelzőt
7. utasítja a naplózót a vonat fogadására
8. *tudomásul veszi a szomszéd áll. rendelkezőjétől az indulási időközlését
9. a vonat teljes behaladása után a bej. jelzőt visszaállítja, a vágányutat feloldja
10. visszajelentést ad a szomszéd állomás rendelkezőjének
+ *Megjegyzés: a 8. pont (tudomásul veszi az indulási időközlést)
a valóságban az 1. és 7. teendő között bárhol előfordulhat.

R44. Mikor kell a bejárati vágányút beállítását elrendelni?

Olyan időben, hogy az érkező vonatot lehetőleg ne állítsuk meg
a bejárati jelző előtt. Rövidebb (10 percnél rövidebb) menetidő esetén
nem szabad megvárni az indulási időközlést, tehát a vágányút beállítását
lehetőleg az engedélyadást követően azonnal meg kell kezdeni és
+ Ha lehet, a jelzőt is kezelni kell!
a vágányutat be kell állítani.
R45. Mit jelent az állomástávolságú követési rend? Mikor kérhető
engedély legkorábban az azonos irányú követő vonatnak?

Állomástávolságú követési rendben két szomszédos* állomás között
egy időben csak egy vonat lehet útban. A követő vonat részére engedély csak az elöl haladó vonatról kapott visszajelentés után kérhető!
+ * Azokat az állomásokat, amelyeken a szolgálat szünetel, az állomástávolságú
közlekedés szempontjából (is) nyílt vonalnak tekintjük.
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☼ Az alábbi szövegeket a gyakorlás és a vizsga során példaadatokkal írjátok!
R46. Engedélykérés-adás, ha az indítandó vonat előtt azonos irányú
vonat közlekedett:

„Mehet-e kb. _ó _p.-kor a
sz. vonat
„Vonatot nem indítok. A sz. vonat

állomásra? Név”
állomásra jöhet! Név”

R47. Engedélykérés-adás, ha az indítandó vonat előtt ellenkező irányú
vonat VAN útban:

„Ha itt a
sz. utolsó vonat, mehet-e kb.
ó p.-kor a
sz.
vonat
állomásra? Név”
„Vonatot nem indítok. Ha ott a
sz. vonat, a
sz. vonat
állomásra jöhet! Név”
R48. Engedélykérés-adás, ha az indítandó vonat előtt ellenkező irányú
vonat VOLT útban:

„Utolsó vonat a
sz. vonat. Mehet-e kb.
ó p.-kor a
sz.
vonat
állomásra? Név"
„Vonatot nem indítok. Ha ott a
sz. vonat, a
sz. vonat
állomásra jöhet! Név”
+ Az engedélyadás szövege egyezik, akár VAN, akár VOLT ellenkező irányú vonat!
R49. Engedélymegtagadás szövege

„A
sz. vonatot
Engedélyt kb.

(ok)
miatt nem fogadom!
perc múlva adok. Név”

R50. Indulási időközlés és az arra adandó válasz szövege

„A
„A

sz. vonat
ó
p-kor elment
állomásra! Név”
sz. vonat indulási időközlését
állomásról vettem! Név”

R51. A visszajelentés feltételei

- a vonat megérkezett és a Biztonsági határjelzőn belül ért;
- legalább egy zárjelző tárcsa a vonat végén van;
- a bejárati jelző vissza lett állítva Megállj-állásba.
+ Széchenyihegyen a jelzőblokk a vonat után le lett zárva.

R52. Visszajelentés és az arra adandó válasz szövege

„A
„A

sz. vonat megérkezett
sz. vonat visszajelentését

állomásra! Név”
állomásról vettem! Név”
31

ĶƼɚsǼƞÞǣŎsǋsǼsĨ˚ğsĶʊwǣÞÞǣŎsǋsǼsĨʹ®ˠʺǼwŎĨƊǋ

ˤˢʳ áǋ_ǋĠʊŸĨŸŘĶ ǼÌǼżĨwʊÞĠsĶʊwǣsĨĶ ŘsɚȤĨsǼʵ
ōÞǼĨsĶĶǼȖ_ŘÞʊĶ EEÞĠsĶʊwǣsĨ_ ǣ ǋżĶʷ

Felhívás



Felhívás az indításra!

(–)

.

+ ÁThaladni valamin keresztül (itt: az állomáson keresztül)
ELhaladni valami mellett (itt: a jelző mellett) lehet.

Menesztés során testünkkel a menesztett vonat felé kell fordulni.
Sötétben ezeket a jelzéseket zöld fényt adó lámpával adjuk.
A Felhívás-jelzés kiegészíthető a Vonatkísérők a helyükre-jelzéssel
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ĶƼɚsǼƞÞǣŎsǋsǼsĨ˚ħsǋsǣĨs_sĶsŎǼwŎĨƊǋ

54. ōÞĶɴsŘĠs¶ɴɚ ĶǼ ǣ ǋĠŸ¶ŸǣȖĶǼʊȖǼǣwĶsǼĨŸǋĶƼĠ Řʷ
ğs¶ɴɚ ĶǼ ǣŘwĶĨȤĶ

6 éven aluliak

µɴsǋŎsĨĠs¶ɴ

6 és 18 év közötti gyermekek

®sĶŘƞǼǼĠs¶ɴ

18 évesnél idősebbek

55. ōÞǼĨsĶĶǼȖ_ŘÞĨsǋwĨƼ ǋŸĨwǣĨȖǼɴ Ĩ¯ȖɚǋŸʊ ǣ ǋżĶʷ
Ilyen esetekben „Kerékpár és kutya menetjegy”-et adunk ki.
A kerékpár-fuvarozást a vonatszemélyzet engedélyezheti.
Zsúfoltság esetén vagy megfelelő kocsi hiányában kerékpár nem
szállítható.
Kutyafuvarozás esetén szájkosár és póráz alkalmazása kötelező!
56. ōÞĶɴsŘ Ġs¶¶ɴsĶ ǣʊE_ ȖǼʊŘÞ  ŎsŘsǼǋsŘ_ ǣʊsǋÞŘǼ ĨƊʊĶsĨs_ƞ
¶ƞʊɚŸŘǼǼ ǣȚŘŸǣʊǼĶ¶ÞɚŸŘǼŸĨŸŘʷ
A gőzvontatású nosztalgiavonaton történő utazáshoz érvényes
menetjegy, átszállójegy vagy Családi napijegy ÉS nosztalgia pótjegy

felmutatása szükséges.
Nosztalgia pótjegy csak akkor adható ki, ha az utas
a hagyományos vonatokra szóló jegyet is vált vagy az érvényes jegyét
felmutatja.
57. ōÞĨŸǋwǋɚwŘɴsǣ ĶǼĶ EŘĠs¶ɴʷ
● ha az egyszeri utazásra jogosító menetjeggyel korábban még nem
utaztak;
● ha az átszállójeggyel korábban legfeljebb egyszer utaztak;
● ha a jegyen megjelölt érvényességi napon utaznak vele;
+ (előfordulhat a váltás napjától eltérő érvényesség is)

● ha az utas jogosult a jegy használatára.
+ (pl. életkorának megfelelő jeggyel utazik; betartja az utazási feltételeket; nem
utaznak többen a jeggyel, mint ahány főre kiadták; a Családi napijegyen feltüntetett
felnőtt is utazik.)

58. ËŸ¶ɴŘĨsʊsĶĠȤĨĠs¶ɴɚÞʊǣ¶ ĶǼĨŸǋĨȤĶƊŘEƊʊƞ¯ŸǋŎ ǼȖŎȚĠs¶ɴsĨsǼʷ

A jegyeket általában lyukasztással kezeljük, odafigyelve arra, hogy
ne sérüljön X a jegy sorszáma és X
az érvényesség napja.
X
Az átszállójegyeket az első utazásnál a jegy bal oldalán, a második
utazásnál a jegy jobb oldalán kell lyukasztani.

+ Ha nincs nálad jegyvizsgáló kulcs vagy útközben meghibásodott, a jegyeket a dátum és a vonatszám
ráírásával is kezelheted. A jegyet aláírni ekkor sem szabad!
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ŗŸǣʊǼĶ¶Þ
ƼżǼĠs¶ɴ

ħÞÌǣʊŘ ĶÌǼĠʷ

ÝŘ_ȖĶ ǣsĶƞǼǼÞ
ǼssŘ_ƞĨ

ʊȖǼǣŸĨ
ǣʊ Ŏ
Ķs¶¯sĶĠsEE

vǋɚwŘɴsǣǣw¶Þ
Þ_ƞ



ŗɴŸŎǼǼŸǼǼ
Ř¶ɴEsǼȺĨĨsĶ
ǋ ĨsĶĶâǋŘÞ
s¶ɴ¯sĶŘƞǼǼȖǼǣ
ŘsɚwǼ

ōÞŘ_sŘɚsĶsȖǼʊż
ǣʊsŎwĶɴŘsĨ
ǣʊȤĨǣw¶sǣ

Ġs¶ɴOǣĨĨĨŸǋwǋɚwŘɴsǣʰ
ÌǋĠǼ¯sĶǼȤŘǼsǼsǼǼ¯sĶŘƞǼǼÞǣȖǼʊÞĨʳ

ŗɴŸŎǼǼŸǼǼ
Ř¶ɴEsǼȺĨĨsĶ
ǋ ĨsĶĶâǋŘÞ
s¶ɴ¯sĶŘƞǼǼȖǼǣ
ŘsɚwǼ

˚

ǋĠǼ¯sĶǼȤŘǼsǼsǼǼ
ǣʊ ŎȚǣʊsŎwĶɴ

˚ƼĠǼ ǣŸĨwǣ ǋ¶ʹ¯wŘɴĨwƼsǣʺ
˚Þ¯ÞĨwĨwĨʹ¯wŘɴĨwƼsǣʺ
˚¯sĶŘƞǼǼ_ŸĶ¶ŸʊżĨwʊƊĶ_
ʹ¯wŘɴĨwƼsǣʺ
˚ɚsŘ_w¶sĨwʲƼÞǋŸǣ
ŗsŎǣʊȤĨǣw¶sǣ

˚

ʊ ĶĶŸŎ ǣ¯ƞŘƊĨ_Ġ
ĨÞÞŘ_ŸĨŸĶǼsǣsǼEsŘ
ʹƼwŘʊǼ ǋ¶wƼƼsĶ
ŘɴŸŎǼǼĠʺ

ˠ¯ƞ

ĵs¶¯sĶĠsEEǋĠǼ¯sĶǼȤŘǼsǼsǼǼ
ŘƼÞ¶wǋɚwŘɴsǣ

Ġs¶¶ɴsĶʊwǋɚwŘɴsǣǣw¶ŘƼĠ ŘʊȖǼʊ ǣĨŸǋĶ ǼĶŘǣʊ ŎEŘ
Ŏs¶ǣʊĨâǼÌǼż

ˡ¯sĶŘƞǼǼwǣˢ¶ɴsǋsĨʰ
ǋĠǼ¯sĶǼȤŘǼsǼsǼǼ
ɚ¶ɴ
ǣʊ ŎȚǣʊsŎwĶɴ
ˠ¯sĶŘƞǼǼwǣˣ¶ɴsǋsĨ

µɴsǋŎsĨɚǣȚǼÞÝ¶ʊŸĶɚ Řɴ

ǻÞǣʊǼsĶsǼĠs¶ɴ

ȕǼʊ ǣÞsŘ¶s_wĶɴ

NǣĶ _ÞŘƼÞĠs¶ɴ

ĶƼɚsǼƞÞǣŎsǋsǼsĨ˚ħsǋsǣĨs_sĶsŎǼwŎĨƊǋ

59. ǻƊĶǼǣ_ĨÞŎs¶¯sĶsĶƞsŘǼ EĶ ʊǼŸǼʵșğʵ

ĶƼɚsǼƞÞǣŎsǋsǼsĨ˚ħsǋsǣĨs_sĶsŎwǣËsĶɴÞǣŎsǋsǼǼwŎĨƊǋ

60. ōÞĶɴsŘǣʊE ĶɴŸĨǼĨsĶĶEsǼǋǼŘÞĠs¶ɴsĨĨÞ_ ǣĨŸǋʷ

1. Először közölni kell az utassal a menetdíjat.
2. Az átvett pénzt figyelmesen kell megvizsgálni és megszámolni.
3. Ezután kell a jegyeket előkészíteni (kinyomtatni, letépni, bélyegezni).
4. A pénztáros a visszaadás előtt jelenteni köteles az állomásfőnöknek,
ha az utas húszezressel fizet.
5. A jegyeket és a visszajáró pénzt egyszerre kell az utasnak kiadni.

+ Ellenőrzésképpen a visszajáró pénzt az utas előtt le kell számolni. Célszerű
a fizetendő jegyártól a kapott címletig a kiegészítés módszerét (a címletek növekvő
sorrendjében) használni.
6. Az átvett pénzt az asztalról eltenni csak az utas távozása után szabad!
61. ōÞǼĨsĶĶǼȖ_ŘÞ¶ɴsǋŎsĨOǣŸƼŸǋǼŸĨsĶǣʊ ŎŸĶ ǣ ǋżĶʷ

A gyermekcsoportot kísérő felnőtteknek kedvezmény adható, ha
a csoportban a gyermekjeggyel utazó gyermekek létszáma legalább
10 fő. Ilyen esetekben minden megkezdett 10 fő után egy felnőtt is
gyermekjegy váltására jogosult.
+ A „megkezdett 10 fő” után járó kedvezmény kiszámolását így kell értelmezni:
10 gyermek esetén: 1 felnőtt kísérő kapja a kedvezményt;
11 → 20 gyermek esetén: 2 felnőtt kísérő kapja a kedvezményt;
21 → 30 gyermek esetén: 3 felnőtt kísérő kapja a kedvezményt; és így tovább.
+ A kisgyermekekből álló (óvodás) csoport esetén a 6 éven aluliaknak nem kell jegyet
váltani, a kísérők felnőtt jeggyel utaznak.

62. µɴsǋŎsĨɚǣȚǼĶs¶¯ŸŘǼŸǣEEĠsĶĶsŎʊƞÞŘsĨwǋǼwĨsÞǼâǋ_Ǽ EĶ ʊǼEʵ

JELLEMZŐ

ÉRTÉK

JELLEMZŐ

ÉRTÉK

Nyomtávolság

760 mm

Általános fékúttávolság

400 m

Pályasebesség

20 km/h

Alagút hossza

198 m

Teljes menetidő

40-50 perc

Guinness rekord
megszerzésének éve

Szintkülönbség a
végállomások között

2015

+ (olyan magas, mint kb. 8 db
10 emeletes ház egymáson)

235 m

Teljes vonalhossz

11,2 km
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ĶƼɚsǼƞÞǣŎsǋsǼsĨ˚ħsǋsǣĨs_sĶsŎwǣËsĶɴÞǣŎsǋsǼǼwŎĨƊǋ

63. ōÞĶɴsŘ ǣʊE ĶɴŸĨ wǋɚwŘɴsǣsĨ  ĨsǋsǣĨs_sĶŎÞ ǣʊŸĶ¶ ĶǼŸĨǣŸǋ Ř
ĨsĶsǼĨsʊsǼǼ¯ƊĶƊǣEsɚwǼsĶĨsʊsĶwǣwǋsʷ
Z
Fölöst (+ „borravalót”) elfogadni nem szabad, keletkezését kerülni kell.

Z
Az utas részére a visszajáró pénzt határozottan át kell adni
(az udvariasság határáig).
Z
Ha az utas a visszajáró pénzt többszöri kísérletre sem fogadja el,
azt az állomásfőnöknek (vonatkísérőknél Hűvösvölgyben) minél
hamarabb jelenteni kell.
Z
A nem jelentett fölös számítási hibának minősül és
az értékelésnél a százalékot rontja.
Z
Leszámoláskor a szolgálat során keletkezett valamennyi bevételt
(az esetleges fölöst is) be kell szolgáltatni.
Z
A bevétel egy részének szándékos elrejtése csalásnak minősül.
Összefoglalva tehát, teendők fölös esetén: jelenteni és beszolgáltatni.

+ A MÁV Zrt. a Gyermekvasút működésére sok pénzt

áldoz.
Fizeti a gyermekvasutasok étkezéséhez, egyenruhájához, táborozásához,
kirándulásaihoz, egyéb programjaihoz stb. szükséges pénz jelentős részét. Ezért
kérjük, hogy legjobb tudásod szerint és BECSÜLETTEL végezd a szolgálatot.

64. ʊwƼâǼwǣÞǣʊĨǣʊŸĨĨsʊ_ƞwǣɚw¶ ĶĶŸŎ ǣ ǼʰɚĶŎÞŘǼ ʊwƼâǼwǣ
ĠsĶĶsŎʊƞÞ_ƞƼŸŘǼĠÞǼâǋ_Ǽw¶ĶĶƼŸĨEʵ
SZAKASZ

I.
II.
III.

ÁLLOMÁSTÓL ÁLLOMÁSIG

ÉPÍTÉS
KEZDETE

ÉPÍTÉS VÉGE

Széchenyihegy 1948. április 11. 1948. július 31.
Előre (Virágvölgy)
Előre 1949. június 24.
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65. áǋ_ ĶsǼwǋĨwƼsŘ Ŏs¶ĠsĶƊĶǼŘsɚsʊsǼsǣǣw¶sĨwǣ ĨƊʊĶsĨs_wǣÞ
ĨƼOǣŸĶǼŸĨŎs¶ŘsɚsʊwǣwǼʵ
☼ A térképet a 24-25. középső dupla-oldalon találjátok.
A vizsgán csak a piros karakterekkel írt információkat kérdezzük.
A nevezetességekhez vezető utak szöveges leírása a 37. oldalon található!
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ÕDȖ_ĨsǣʊÞə_ǣƼǋĨʲǢǊµ˚ŸŘsŘɴÌwŘĶs¯sĶwʹˣ˟Ƽʺ

ə^ǢƻǊħōËʳ

ÝrǋʊǣwEsǼĨÞĶ ǼżʲƻÝǊŷǢǣ ɚŸŘDȖ_ĨsǣʊÞȚǼŸŘ ǼŎsŘɚsʹˣˤƼʺ
×ħ Řħ ǋŸĶɴĨÞĶ ǼżʰD ǼŸǋÞ˚EǋĶŘ¶ʰōĨŸɚsOʊĨÞĶ Ǽżʲ
ǢǊµǣ ɚŸŘɚǣȚǼÞ ǼĠ ǋżŘ Ǽ¯sĶ¯sĶwÞŘ_ȖĶɚʹˢ˟
˛ˢˤ˚ˤ˟Ƽʺ
ÖËȺɚƊǣɚƊĶ¶ɴʲʉƉĵ^ĨƊǋǣwǼȚǼŸŘʊ ĶĶŸŎ ǣĶǼǼʰǣʊÞŘǼEsŘ
ÞŘ_ȖĶɚʰŎĠ_ǼŸɚ EEǢǊµǣ ɚŸŘs¶ɴsŘsǣsŘʹˤ˟Ƽʺ

ǢʉvƻğȕËǢʉŗvǊŻĵUǢʊwĶĶħʳǼwǋʲˡˡʰˡˡʰˡˡˡ˚sǣEȖǣʊ

Øħ Řħ ǋŸĶɴĨÞĶ ǼżʰD ǼŸǋÞ˚EǋĶŘ¶ʲɚw¶Þ¶ǢǊµǣ ɚŸŘ 
ʊ ĶĶŸŎ ǣĶżĶÞŘ_ȖĶɚʹˣ˟Ƽʺ
ØōĨŸɚsOʊĨÞĶ ǼżʲǢǊµǣ ɚŸŘʊ ĶĶŸŎ ǣĶżĶ¯sĶ¯sĶw ÞŘ_ȖĶɚʰ
ŎĠ_ǢǊµÌ ǋŸŎǣʊƊ¶ʹˠˤƼʺ

Ö ǢʊwOÌsŘɴÞĨÞĶ ǼżʲʉƉĵ^ǣ ɚŸŘ®Ÿ¶ǣ¯sĶwÞŘ_ȖĶɚʹˠ˟Ƽʺ

ǢʉvNËrŗɳÝËrµɳǊƝĵU®Ÿ¶ǣĨsǋsĨȺʹ˥˟ʺʲ ĶĶʳŎƊ¶ƊǼǼÞȚǼŸŘʹˤƼʺ

ØōĨĨŸǣŎ ǋÞʲʊ ǼĠ ǋżǼżĶǢǊµ˚ŸŘĶs¯sĶwʰŎĠ_
s¶ɴsŘsǣsŘ ʉƉĵ^˚ǋwǣʊŸŘɚw¶Þ¶ʹˡˤƼʺ
Ö ŘŘ˚ǋwǼʲʊ ĶĶʳŎƊ¶ƊǼǼ¯sĶʹǢǊµʺʰ ǼEsǼŸŘȚǼŸŘʹˤƼʺ
Ö UŗŸǋŎ¯ʰǢʊwĶĶħʳǼwǋʲʊ ĶĶŸŎ ǣŎƊ¶ƊǼǼ¯sĶʰŎĠ_ ĠŸEEǋ
ħvħĨƊǋǣwǼȚǼŸŘʰŗŸǋŎ¯ ǼżĶˡˠʰˡˠEȖǣʊʹˠˤƼʺ
Ö ĵÞEs¶ƞ¯sĶǣƞ ĶĶŸŎ ǣʰrǋʊǣwEsǼĨÞĶ Ǽżʲʊ ĶĶŸŎ ǣŎƊ¶ƊǼǼ
¯sĶʰŎĠ_EĶǋħvħĨƊǋǣwǼȚǼŸŘʰŎĠ_ƻÝǊŷǢǣ ɚʹˡ˟˚ˢ˟Ƽʺ
Ö UħŸǣǣȖǼÌǣʊŸEŸǋʰ^ÞǣʊŘż¯ƞʰǻȤŘ_wǋ˚ǣʊÞĨĶʰʉȖ¶ĶÞ¶sǼʲ ʊ ĶĶʳ
ŎƊ¶ƊǼǼ¯sĶʹǢǊµʺʰ ǼEsǼŸŘȚǼŸŘʰŎĠ_ĠŸEEǋĶsħvħ
ĨƊǋǣwǼȚǼŸŘʰŎĠ_EĶǋĶsʉƉĵ^ǣ ɚŸŘɚw¶Þ¶ʹˠˤ˚ˡ˟˚ˣ˟˚ˤ˟Ƽʺ

əÝǊµəƉĵµɳDƝĵ

ØōĨĨŸǣŎ ǋÞʲʊ ǼĠ ǋżǼżĶƻÝǊŷǢǣ ɚŸŘĶsʹˢ˟Ƽʺ

ʹˢˤƼʺ

Ö UĵÞEs¶ƞ¯sĶǣƞ ĶĶŸŎ ǣʰrǋʊǣwEsǼĨÞĶ ǼżʲƻÝǊŷǢǣ ɚŸŘ¯sĶ
 ĶwƼOǣƞŘʳ ʹˡ˟˚ˢ˟ Ƽʺ
Ö UŗɴȖ¶ǼÞƼȖʳʰǢʊwĶĶħʳǼwǋʲĵÞEs¶ƞɚsĶĶsʰʊĶǣżɚw¶˚
ĶĶŸŎ ǣ ǼżĶʹʉȖ¶ĶÞ¶sǼʺˡ˨ˠ˚sǣEȖǣǣʊĶDȖ_¶ɴƊŘ¶ɴwŘ Ǽǣʊ ĶĶ ǣ
ʊˤ˥ʰˤ˥ʰˤ˨Dʰ˥ˠ˚sǣɚÞĶĶŎŸǣǋǢʊwĶĶħ ĶŎ ŘǼwǋ¯sĶw 
ǢʊwƼĠȖÌ ǣʊŘwʲəµɳÖƻÝǊŷǢǣ ɚŸŘ¯sĶĵÞEs¶ƞÞ¶ʰŸŘŘŘ
ǢǊµ˚ŸŘʰ ŎĠ_ǢǊµǣ ɚŸŘĠŸEEǋʹˣˤƼʺ
əµɳÕʊ ǼĠ ǋżǼżĶĠsĶʊsǼĶsŘǣʊsĨwǋȚǼŸŘĶsʰŎĠ_ǢǊµǣ ɚŸŘĠŸEEǋ

UǢʊsŘǼĶwĶsĨǼwǋʹǋƼ _Ìâ_ʺʲˡ˨˚sǣEȖǣʊ
Õŗ¶ɴǋwǼʲŷǋǣʊ ¶Ÿǣħvħǣ ɚŸŘʰɚǣȚǼÌâ_ĠĶǼǼ¯sĶ¯sĶw ÞŘ_ȖĶɚʱ
ʹˠˤ Ƽʺ
Õ®ʊsĨǣ˚Ìs¶ɴʲɚw¶Þ¶ǢǊµĨƊǋǣwǼȚǼĠsĶʊwǣsŘɚǣȚǼ Ìâ_Ġ
ĶǼǼ ¯sĶ¯sĶw ÞŘ_ȖĶʰ wǣ  Ǽ ɚɚsʊsǼwĨ ĶǼǼ ĠŸEEǋʱ ʹˠˤ Ƽʺ
ØǢʊwƼĠȖÌ ǣʊŘwʲǢǊµǣ ɚŸŘʊ ĶĶŸŎ ǣĶǼǼʰǣʊÞŘǼEsŘ ÞŘ_ȖĶɚʰ
ŎĠ_ʉƉĵ^ĨƊǋǣwǼȚǼʹˤ˟Ƽʺ

ËǊǢËrµɳǊƝĵ

ğŗŷǢËrµɳǊƝĵ

ËȹəƉǢəƉĵµɳDƝĵUǢʊwĶĶħʳǼwǋʲˤ˥ʰˤ˥ʰˤ˨Dʰ˥ˠ˚sǣɚÞĶĶŎŸǣ

ʊÞǼǼĶsâǋǼĨǼɚÞʊǣ¶ ŘŘsŎĨwǋ_sʊʊȤĨʳʊȖǼǣŸĨȚǼEÞ¶ʊâǼ ǣ ÌŸʊwǣǼwǋĨwƼwǋǼsĶŎsʊwǣwÌsʊʊŸŘEŘǣs¶âǼǣw¶sǼŘɴȚĠǼÌǼʳ
ŘɴÞĶĨʊȚǼ ĶǼĶ ŘŸǣÞǋ Řɴ ǋȖǼĶŘĨʹw¶Ǽ ĠĨǣʊsǋÞŘǼʺDħħ˚Ġ ǋǼŸĨǣʊ ŎŸʊ ǣʊȚĠEEǢs¶w_ĶsǼĨÞ_ ǣsĶƞǼǼÞǣɚ ĶǼŸʊÌǼʳ

ŗsɚsʊsǼsǣǣw¶sĨwǣɚ ǋŸǣŎs¶ĨƊʊsĶâǼwǣsµɴsǋŎsĨɚǣȚǼ ĶĶŸŎ ǣÞǋżĶ
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10 ƼsǋOsŘĨwŘǼ

Az 367-es sz. v. megáll-e Vadaspark megállóhelyen? Válasz: nem

A 132 sz.v. Szépjuhászné áll.-on érkezik: 10 ó. 26 p., indul: 10 ó. 26 p., vagy áthalad: -- ó. -- p

A 237 sz.v. Szépjuhászné áll.-on érkezik: 10 ó. 25 p., indul: 10 ó. 27 p., vagy áthalad: -- ó. -- p

A 367 sz.v. Hárshegy áll.-on érkezik: -- ó. -- p., indul: -- ó. -- p., vagy áthalad: 10 ó. 36 p.

A 137 sz.v. Csillebérc állomáson érkezik: 9 ó. 44 p., indul: 9 ó. 44 p., vagy áthalad: -- ó. -- p.

A 137 sz.v. Szépjuhászné áll.-on érkezik: 9 ó. 25 p., indul: 9 ó. 27 p., vagy áthalad: -- ó. -- p.

Ë ŘɴƼsǋOsŘĨwŘǼɚŘŘĨŎs¶ÌȚʊɚ¯Ȥ¶¶ƞĶs¶sǣɚŸŘĶĨʷ

66. ŷĶɚǣ_ĶsʊĶ EEĨwǋ_sʊsǼǼʹƼwĶ_ʺ_ǼŸĨǼʊĶ EEÞʹŎsĶĶwĨsĶǼʺŎsŘsǼǋsŘ_ Eǋ ǋżĶʰŎĠ_âǋ_
ʊ_ǼŸĨǼĨwǋ_wǣsĨȖǼ ŘʹÌĨwǋ_sʊsǼǼ_ǼŘsŎǣʊsǋsƼsĶʰɚ ĶǣʊǼÌȚʊ_ĨÞʵʺ
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(pl. a 360 sz. v. Virágvölgyben csak forgalmi okból áll meg)

5. A vonat vonala a megállóhely magasságában át van húzva, ha ott menetrend szerint megáll.
6. Ha a személyszállító vonat csak forgalmi okból áll meg, akkor a fehér percadat fekete háttérben van.

(pl. a 360 sz. v. Hárshegyen 10:01-kor áthalad, mert érkezési adat nem szerepel)

x az áthaladó vonatoknál az állomás vonalánál csak indulási adat szerepel.

x ugyanez a vonat pl. Csillebérc állomásra 9:44-kor érkezik és ugyancsak 9:44-kor indul is tovább;

x a 137 sz. v. Szépjuhászné állomásra 9:25-kor érkezik és 9:27-kor indul tovább;

4. Az állomási érkezési, illetve indulási idők percadata (csak az utolsó számjegy) fel van tüntetve ott, ahol a vonat
vonala az állomás vonalával érintkezik – általában a hegyesszögbe írjuk. A fenti ábrában látszik:

3. A vonatokat ferde vonalak jelzik (hiszen ahogy haladnak egyik állomásról a másikra, közben az idő is telik).
A vonalakra fel van tüntetve a vonat száma (általában a vonal „felett” van felírva).

2. A vízszintes vonalak az állomásokat jelképezik.

1. A függőleges vonalak az idő múlását jelképezik (10 percenként vannak meghúzva), az óráknál és a félóráknál
vastagabb vonallal.

Ŏs¶ ĶĶƼâǼÌǼżEsĶƞĶsƼĶʳɚŸŘǼǼĶ ĶĨŸʊ ǣŸĨÌsĶɴsʳ

ŸĶɚǣŘÞʳ ōÞŘ_sŘ ŎsŘsǼǋsŘ_Þ _ǼŸǼ ǼǋǼĶŎʊʰ sʊsŘ ĨâɚȤĶ Ķ Ǽɚ ŘɴŸǣŘ ǣʊsŎĶwĶǼsǼÞ Þǣ  ɚŸŘǼŸĨ ĨƊʊĶsĨs_wǣwǼʰĨƊŘŘɴsŘ

ŎsŘsǼǋsŘ_ EǋŎsŘsǼǋsŘ_ǋĠʊŸĶǼĶĨĠʳǣʊŸĶ¶ ĶǼsĶĶ Ǽ ǣǣŸǋ ŘÌǣʊŘŸǣǣs¶âǼǣw¶sǼ ŘɴȚĠǼŘŘĨʰĨÞEÞʊǼŸǣŘǼȖ_Ġ

ʊĶ EEÞsĶŎwĶsǼÞǼȖ_ŘÞɚĶżĨǼɚÞʊǣ¶ ŘŘsŎĨwǋ_sʊʊȤĨʳʺ

ʹɚÞʊǣ¶ ŘOǣĨŎsŘsǼǋsŘ_ Eǋ_ǼÞŘĨĶsŸĶɚǣ ǣ ǋ_ȖŘĨ¯sĶ_ǼŸĨǼʳ

̛ō¶ɴǋ ʊǼŸĨŎsŘsǼǋsŘ_ EǋŎs¶wǋǼwǣwÌsʊ

ËǢʉŗŷǢōŷŗ^ǻŷħÝ^rµrŗŗɳrĵərħrŗ
rEEsŘ  ǋwǣʊEsŘ ŸĶɴŘ ǋsŘ_ǣʊsǋsǣsŘ ÌǣʊŘ ĶǼ ŎŸŘ_ǼŸĨǼ¯Ÿǋ_âǼŸǼǼȖŘĨ Ķs
Þ_s¶sŘ ŘɴsĶɚsĨǋs ʹǣŸǋǋsŘ_EsŘʲ Ř¶ŸĶǋʰ ŘwŎsǼǋsʰ ¯ǋŘOÞ ǋʰ ŸǋŸǣʊǋʺʰ
ŎsĶɴsĨǋs ¶ɴĨǋŘǣʊȤĨǣw¶ĶsÌsǼĨȤĶ¯ƊĶ_ÞȖǼǣŸĨǼ ĠwĨŸʊǼǼ ǣĨŸǋʳ 
ËʊŸŘʊÞ_s¶sŘŘɴsĶɚsŘǼŘȖĶǣʊʰ ŎsĶɴsŘʊȖǼǣEsǣʊwĶʰĨĨŸǋʊ ĶǼĶȖŘĨ
Ķs¯Ÿǋ_âǼŸǼǼ Ĩwǣʊ ŎŸŘ_Ǽ ǣs¶âǼÌsǼ Ŏs¶ǼĶ ĶŘÞ Ŏs¶¯sĶsĶƞ ĨÞ¯sĠsʊwǣsĨsǼʰ ɚ¶ɴ
Ĩ ǋ sĶs¶sŘ_ƞ  Ŏs¶_ŸǼǼ ŎŸŘ_ǼŸǼ ¯sĶŸĶɚǣŘÞʳ Ëʊ ȖǼǣŘɴsĶɚwŘǼsȖ¶ɴŘ
ŘsŎ EsǣʊwĶǣʊʰ ĨĨŸǋ Þǣ ǋ  ĶsÌsǼ ŎȖǼǼŘÞ  Ķs¯Ÿǋ_âǼŸǼǼ ŎŸŘ_Ǽǋʰ ĨÞs¶wǣʊâǼɚs
ʹƼĶʳ ĨȤĶƊŘ ƼƼâǋǋ Ķsâǋɚʰǣʊ ŎŸĶż¶wƼEsEsȤǼɚsʺ  ǣʊȤĨǣw¶sǣ ǣʊ ŎŸĨĨĶ wǣ
ĶĶŸŎ ǣŘsɚsĨĨsĶʳ

ĵÞEs¶ƞÌƊʊwǣĨÞĶ ǼżÌŸʊğ ŘŸǣÌs¶ɴ ĶĶŸŎ ǣŸŘ ĨsĶĶ

ˠ Ķsǣʊ ĶĶŘÞʰwǣ¯sĶǣwǼ ĶŘÞĶwƼOǣƞŘʳ
rŘ¶ĶÞǣÌ

_sȖǼǣOÌ

¯ǋŘYÞǣ

по руccки

ǻŸ¶ŸǼŸǼÌsĶÞ¯ǼOÌÞǋʰɴŸȖÌɚsǼŸ¶sǼŸ¯¯Ǽğ ŘŸǣÌs¶ɴ
ǢǼǼÞŸŘŘ_ÌɚsǼŸɠĶĨȖƼǣǼÞǋǣʳ
ʉȖŎǢsǣǣsĶĶÞ¯ǼȖŘ_ȖǣǣÞOÌǼǣǼȖǋŎŎȖǣǣŎŘEsÞ_sǋ
ǢǼǼÞŸŘğ ŘŸǣÌs¶ɴȖǣǣǼsÞ¶sŘȖŘ__ÞsǻǋsƼƼs
ÌÞŘȖ¯¶sÌsŘʳ
ƻŸȖǋĶsǼwĶwǣÞu¶ssǼĶsEsĶɚw_uǋsʰÞĶ¯ȖǼ_sǣOsŘ_ǋsĶ
ǣǼǼÞŸŘğ ŘŸǣÌs¶ɴsǼɴŎŸŘǼsǋĶ˂sǣOĶÞsǋʳ
ʜ˃ˍ˃ː˃˕ː˖ˡˇˑ˓ˑˆ˖ˋ˔ˏˑ˕˓ˑ˅˖ˡ˄˃˛ːˡ˅˞ˌˇˋ˕ˈː˃
˔˕˃ː˙ˋˋ˃ʮːˑ˛˘ˈˇ˟˃ˋ˒ˑˇːˋˏˋ˕ˈ˔˟˅˅ˈ˓˘˒ˑ
ˎˈ˔˕ːˋ˙ˈʳ
ǢʊwOÌsŘɴÞÌs¶ɴǋƞĶ  ¯Ÿ¶ǣĨsǋsĨȺɚsĶ 

ˡ ʹ˥˟˚ǣɚÞĶĶŎŸǣǣĶʺǼȖ_ĶsŎsŘŘÞɚ ǋŸǣEʳ
English

deutsch

français

по руccки

®ǋŸŎǢʊwOÌsŘɴÞÌs¶ɴǣǼǼÞŸŘɴŸȖOŘ¶ŸǼŸǼÌsOÞǼɴ
EɴOŸ¶ǋÞĶɠɴʹǼǋŎ˥˟ʺʳ
əŸŘǢʊwOÌsŘɴÞÌs¶ɴĨƊŘŘsŘǢÞsŎÞǼ_sǋʉÌŘǋ_EÌŘ
ʹǢǼǋǸsŘEÌŘŗǋʳ˥˟ʺÞŘ_ÞsǢǼ_Ǽ¯ÌǋsŘʳ
ĶǣǼǼÞŸŘǢʊwOÌsŘɴÞÌs¶ɴʰÞĶ¯ȖǼƼǋsŘ_ǋsĶsOÌsŎÞŘ_s¯sǋĶ
OǋwŎÞĶĶuǋsʹĶsǼǋŎŘȖŎwǋŸ˥˟ʺƼŸȖǋĶĶsǋĶɚÞĶĶsʳ
ʠˑ˔˕˃ːˑ˅ˍˋ˃ʠˈ˚ˈːˋ˘ˈˇ˟˃˒ˑˊ˖˄˚˃˕ˑˌˉˈˎˈˊːˑˌˇˑ˓ˑˆˈ
ʹ˥˟˚˞ˌ˕˓˃ˏ˅˃ˌʺ˔ˏˑˉˈ˕ˈ˔˒˖˔˕ˋ˕˟˔ˢ˅ˆˑ˓ˑˇʳ
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ˢ
English

deutsch

français

по руccки

ËȺɚƊǣɚƊĶ¶ɴEƞĶʊˤ˥ʰˤ˥ˤ˨Dʰ˥ˠ˚sǣɚÞĶĶŎŸǣǣĶŎsÌsǼɚ ǋŸǣEʳ

®ǋŸŎËȺɚƊǣɚƊĶ¶ɴǣǼǼÞŸŘ
ɴŸȖOŘ¶ŸǼŸǼÌsOÞǼɴEɴǼǋŎˤ˥ʰˤ˥ʰˤ˨Dʰ˥ˠʳ
əŸŘËȺɚƊǣɚƊĶ¶ɴĨƊŘŘsŘǢÞsŎÞǼ
_sǋǢǼǋǸsŘEÌŘŗǋʳˤ˥ʰˤ˥ʰˤ˨Dʰ˥ˠÞŘ_ÞsǢǼ_Ǽ¯ÌǋsŘʳ
ĶǣǼǼÞŸŘËȺɚƊǣɚƊĶ¶ɴʰÞĶ¯ȖǼƼǋsŘ_ǋs
ĶsǼǋŎŘȖŎwǋŸˤ˥ʰˤ˥ʰˤ˨Dʰ˥ˠƼŸȖǋĶĶsǋĶɚÞĶĶsʳ
ʗˊ˃ʤˡ˅˩˛˅˩ˎ˟ˇ˟˃
ː˃ˤ˥ʰˤ˥ʰˤ˨Dʰ˥ˠ˚ˑˏ˕˓˃ˏ˅˃ˈˇˑˈˇˈ˕ˈˇˑˆˑ˓ˑˇ˃ʳ

ˣ ¯sĶŘƞǼǼˀ¶ɴsǋsĨŎsŘsǼĠs¶ɴ ǋs¶ɴǣʊsǋÞȖǼʊ ǣǋʴ®Ǽʳ

ǻÌsƼǋÞOsŸ¯ǼÌs_ȖĶǼˀOÌÞĶ_ǋsŘǼÞOĨsǼ
¯ŸǋǣÞŘ¶ĶsǼǋÞƼÞǣʳʳʳʳʳËȕ®ʳ
^ÞsrǋɠOÌǣsŘsˀħÞŘ_sǋ®ÌǋĨǋǼs
¯ȤǋsÞŘ¯OÌs®ÌǋǼĨŸǣǼsǼʲʳʳʳËȕ®ʳ
ĵsEÞĶĶsǼ_˂_ȖĶǼsˀ_˂sŘ¯ŘǼ
OŸȜǼsʴËȕ®ƼŸȖǋȖŘǣsȖĶɚŸɴ¶sʳ
ʥˈː˃˅ˊ˓ˑ˔ˎˑˆˑˀˇˈ˕˔ˑˍˑˆˑ˄ˋˎˈ˕˃
ː˃ˑˇːˑ˓˃ˊˑ˅˞ˌ˒˓ˑˈˊˇʳʳʳʳ®Ǽʳ

English

deutsch

français

по руccки

ˤ Ë Řɴ¯sĶŘƞǼǼˀ¶ɴsǋsĨɚŘʷ

français


ËŸɠŎŘɴ_ȖĶǼǣˀOÌÞĶ_ǋsŘǋsǼÌsǋsʷ

ɟÞsɚÞsĶsrǋɠOÌǣsŘsˀħÞŘ_sǋ¶ÞEǼsǣʷ

ÝĶɴOŸŎEÞsŘ_˂_ȖĶǼsˀ_˂sŘ¯ŘǼʷ

по руccки

ʙ˃ˍˑˈˍˑˎˋ˚ˈ˔˕˅ˑ˅ˊ˓ˑ˔ˎ˞˘ˀˇˈ˕ˈˌʷ

English

deutsch

ŎsŘsǼĠs¶¶ɴsĶs¶ɴǣʊsǋʰʊ Ǽǣʊ ĶĶżĠs¶¶ɴsĶĨwǼǣʊsǋ

˥ ȖǼʊÌǼʳ
English

deutsch

français

по руccки

ɟÞǼÌǼÌsǣÞŘ¶ĶsǼÞOĨsǼɴŸȖOŘǼǋɚsĶŸŘOsʰ
ɠÞǼÌǼÌsǼǋŘǣ¯sǋǼÞOĨsǼɴŸȖOŘǼǋɚsĶǼɠÞOsʳ
ōÞǼ_sŎrÞŘʊsĶ¯ÌǋǣOÌsÞŘĨƊŘŘsŘǢÞssÞŘŎĶʰ
ŎÞǼ_ÞsȕŎǣǼsÞ¶sĨǋǼsĨƊŘŘsŘǢÞsʊɠsÞŎĶ¯ÌǋsŘʳ
ĵsEÞĶĶsǼǣÞŎƼĶsɚĶÞ_sƼŸȖǋȖŘǣsȖĶɚŸɴ¶sʰɚsOĶsEÞĶĶsǼ_s
OŸǋǋsǣƼŸŘ_ŘOsɚŸȖǣƼŸȖɚsʊɚŸɴ¶sǋ_sȖɮ¯ŸÞǣʳ
ʠˑˇːˑ˓˃ˊˑ˅˞ˏ˄ˋˎˈ˕ˑˏˏˑˉˈ˕ˈˈ˘˃˕˟ˑˇˋː˓˃ˊʰ˔
˒ˈ˓ˈ˔˃ˇˑ˚ː˞ˏ˄ˋˎˈ˕ˑˏˏˑˉˈ˕ˈˈˊˇˋ˕˟ˇ˅˃˓˃ˊ˃ʳ
41

Ës¶ɴǣʊsǋĶsĨǋǣʊ ĶĶŘÞʰwǣŎĠ_s¶ɴŎ ǣÞĨɚŸŘǼǼĶ

˦ ǼŸɚ EEȖǼʊŘÞʰĨĨŸǋ Ǽǣʊ ĶĶżĠs¶ɴsǼĨsĶĶɚ ĶǼŘÞʳ
rŘ¶ĶÞǣÌ

_sȖǼǣOÌ

¯ǋŘYÞǣ

по руccки

Ý¯ɴŸȖɠŘǼǼŸ¶sǼŸ¯¯Ř_ǼǋɚsĶ¯ȖǋǼÌsǋɠÞǼÌŘŸǼÌsǋǼǋÞŘʰ
ɴŸȖÌɚsǼŸEȖɴǼǋŘǣ¯sǋǼÞOĨsǼʳ
ɟsŘŘǢÞsȖǣǣǼsÞ¶sŘȖŘ_ŎÞǼsÞŘsŘŘ_sǋsŘʉȖ¶ɠsÞǼsǋ˚
¯ÌǋsŘŎƊOÌǼsŘʰŎȤǣǣsŘǢÞssÞŘsŘȕŎǣǼsÞ¶sĨǋǼsĨȖ¯sŘʳ
ǢÞɚŸȖǣɚŸȖĶsʊ_sǣOsŘ_ǋsȖŘs¯ŸÞǣʰsǼƼǋuǣƼŸȖǋǣȖÞɚǋsĶs
ɚŸɴ¶sʰɚŸȖǣ_sɚsʊƼǋsŘ_ǋsĶsEÞĶĶsǼ_sOŸǋǋsǣƼŸŘ_ŘOsʳ
ʔ˔ˎˋ˘ˑ˕ˋ˕ˈ˅˞ˌ˕ˋˋˊ˒ˑˈˊˇ˃ˋ˒˓ˑˇˑˎˉ˃˕˟˒ˑˈˊˇˍ˖˅
ˇ˓˖ˆˑˏ˒ˑˈˊˇˈʰ˅˃ˏː˃ˇˑˍ˖˒ˋ˕˟˒ˈ˓ˈ˔˃ˇˑ˚ː˞ˌ˄ˋˎˈ˕ʳ

˧ NǣĨŎ¶ɴǋ¯ŸǋÞŘǼǼĶʰĨwǣʊƼwŘʊEsŘĶsÌsǼ¯ÞʊsǼŘÞʳ
rŘ¶ĶÞǣÌ

_sȖǼǣOÌ

¯ǋŘYÞǣ

по руccки

ɳŸȖOŘŸŘĶɴƼɴÞŘËȖŘ¶ǋÞŘ®ŸǋÞŘǼǣŘ_ɠÞǼÌOǣÌʳ

ǢÞsĨƊŘŘsŘŘȖǋŎÞǼȕŘ¶ǋÞǣOÌs®ŸǋÞŘǼÞŘDǋ¶sĶ_EsʊÌĶsŘʳ

əŸȖǣ_sɚsʊƼɴsǋOŸŎƼǼŘǼsŘ®ŸǋÞŘǼÌŸŘ¶ǋŸÞǣʳ

ʝ˒ˎ˃˕˃˅ˑˊˏˑˉː˃˕ˑˎ˟ˍˑ˅˅ˈːˆˈ˓˔ˍˋ˘˗ˑ˓ˋː˕˃˘ˋ
ː˃ˎˋ˚ː˞ˏˋˇˈː˟ˆ˃ˏˋʳ

˨ ŷ_˚ɚÞǣǣʊȖǼʊÞĨɚ¶ɴOǣĨŸ_ʷ

¯ǋŘYÞǣ


ŷŘs˚ɠɴŸǋǋsǼȖǋŘʷ

®ÌǋsŘǢÞsÌÞŘȖŘ_ʊȖǋȤOĨŸ_sǋŘȖǋÌÞŘʷ

ĶĶsǋŸȖĶĶsǋsǼǋsǼŸȖǋʷ

по руccки

ʑˑˇˋːˍˑːˈ˙ˈˇˈ˕ˈˋˎˋ˕˖ˇ˃ˋˑ˄˓˃˕ːˑʷ

rŘ¶ĶÞǣÌ

_sȖǼǣOÌ

ˠ˟ ˥wɚsǣŘwĶ¯ÞǼĶEE¶ɴsǋsĨŘsĨŘsŎĨsĶĶĠs¶ɴsǼɚ ĶǼŘÞʳ
rŘ¶ĶÞǣÌ

_sȖǼǣOÌ

¯ǋŘYÞǣ

по руccки


OÌÞĶ_ȖŘ_sǋ˥_ŸsǣŘ˅ǼŘss_ǼÞOĨsǼʳ

®ȤǋħÞŘ_sǋȖŘǼsǋ˥ğÌǋsŘEǋȖOÌsŘǢÞsĨsÞŘs®ÌǋĨǋǼsʳ
ÝĶŘs¯ȖǼƼǣƼǋsŘ_ǋs_sEÞĶĶsǼƼŸȖǋĶsǣsŘ¯ŘǼǣ
ƼĶȖǣĠsȖŘsǣǇȖs˥Řǣʳ
ʓˈ˕ˢˏˇˑ˥˚˕ˋˎˈ˕˒˓ˑˈˊˇ˄ˈ˔˒ˎ˃˕ː˞ˌʳ
42

ˠˠ µɴsǋŎsĨĠs¶ɴsǼ˥wǣˠ˧wɚsǣĨŸǋĨƊʊƊǼǼÞ¶ɴsǋsĨsĨŘsĨ_ȖŘĨʳ
rŘ¶ĶÞǣÌ

_sȖǼǣOÌ



¯ǋŘYÞǣ

по руccки


OÌÞĶ_ǼÞOĨsǼÞǣ¯ŸǋOÌÞĶ_ǋsŘEsǼɠssŘ˥Ř_ˠ˧ɴsǋǣʳ
ħÞŘ_sǋ¯ÌǋĨǋǼsÞǣǼ¯ȤǋħÞŘ_sǋʊɠÞǣOÌsŘ
˥ȖŘ_ˠ˧ğÌǋsŘ¶ȤĶǼÞ¶ʳ
ŷŘƼsȖǼ_ŸŘŘsǋĶsEÞĶĶsǼ_˂sŘ¯ŘǼ
ƼŸȖǋĶsǣsŘ¯ŘǼǣɴŘǼ˥ˠ˧Řǣʳ
ʓˈ˕˔ˍˋˌ˄ˋˎˈ˕ˇ˃ˈ˕˔ˢˇˈ˕ˢˏˑ˕˥˚˕ˋˇˑˠ˧˚˕ˋˎˈ˕ʳ

ˠˡ ˠ˧wɚsǣŘwĶÞ_ƞǣsEEǣʊsŎwĶɴ¯sĶŘƞǼǼĠs¶¶ɴsĶȖǼʊÌǼʳ
rŘ¶ĶÞǣÌ

_sȖǼǣOÌ

¯ǋŘYÞǣ

по руccки


ƼsǋǣŸŘɠÌŸÞǣŸĶ_sǋǼÌŘˠ˧ÌǣǼŸÌɚsŘ_ȖĶǼǼÞOĨsǼʳ
ƻsǋǣŸŘsŘȤEsǋˠ˧ğÌǋsŘ_Ȥǋ¯sŘŘȖǋ
ŎÞǼrǋɠOÌǣsŘsŘĨǋǼs¯ÌǋsŘʳ
ĵsǣƼsǋǣŸŘŘsǣƼĶȖǣ ¶wsǣǇȖsˠ˧Řǣʰ
sĶĶsǣ_ŸÞɚsŘǼƼǋsŘ_ǋsĶsEÞĶĶsǼ_˂_ȖĶǼsʳ
ʞ˃˔˔˃ˉˋ˓ʰ˔˕˃˓˛ˈˠ˧ˎˈ˕ʰˏˑˉˈ˕ˈˊˇˋ˕˟˕ˑˎ˟ˍˑ˔ˑ
˅ˊ˓ˑ˔ˎ˞ˏ˄ˋˎˈ˕ˑˏʳ

ˠˢ Ġs¶ɴʴ®Ǽ˚EĨsǋȤĶʳ

¯ǋŘYÞǣ


ǻÌsǼÞOĨsǼɠÞĶĶEsʴ®Ǽʳ

^ÞsħǋǼsĨŸǣǼsǼʴ®Ǽʳ

ĵsEÞĶĶsǼOŸȜǼsʴËȕ®ʳ

по pуccки

ʐˋˎˈ˕˔˕ˑˋ˕ʳʳʳ˗ˑ˓ˋː˕ˑ˅ʳ

rŘ¶ĶÞǣÌ

_sȖǼǣOÌ



ˠˣ rʊʊsĶĠs¶¶ɴsĶOǣĨs¶ɴǣʊsǋȖǼʊÌǼʳ
rŘ¶ĶÞǣÌ

ɟÞǼÌǼÌÞǣǼÞOĨsǼɴŸȖOŘǼǋɚsĶŸŘOsʳ

¯ǋŘYÞǣ


ōÞǼ_ÞsǣsǋħǋǼsĨƊŘŘsŘǢÞssÞŘŎĶ¯ÌǋsŘʳ

NsEÞĶĶsǼɚĶÞ_sƼŸȖǋȖŘǣsȖĶɚŸɴ¶sʳ

по руccки

ʑ˞ˏˑˉˈ˕ˈ˒˖˕ˈ˛ˈ˔˕˅ˑ˅˃˕˟˔ˠ˕ˋˏ˄ˋˎˈ˕ˑˏˑˇˋː˓˃ˊʳ

_sȖǼǣOÌ

43

rʊs¶ɴŘŸǣʊǼĶ¶ÞɚŸŘǼʰʊȖǼʊ ǣÌŸʊ

ˠˤ ŘŸǣʊǼĶ¶ÞƼżǼĠs¶ɴsǼĨsĶĶɚ ĶǼŘÞŘŸǋŎ ĶĠs¶ɴŎsĶĶwʳ
rŘ¶ĶÞǣÌ

_sȖǼǣOÌ

¯ǋŘYÞǣ

по руccки

ǻÌÞǣÞǣŘŸǣǼĶ¶ÞǼǋÞŘʰ
ÞǼÞǣŘsOsǣǣǋɴǼŸEȖɴǼÞOĨsǼŘ_ŘŸǣǼĶ¶ÞǣȖƼƼĶsŎsŘǼʳ
^ǣÞǣǼsÞŘŗŸǣǼĶ¶ÞsʊȖ¶ʳ
ʉȖǋ®ÌǋǼŎȤǣǣsŘǣÞsŗŸǣǼĶ¶Þs˚rǋǣǼʊĨǋǼsĶƊǣsŘʳ
N˂sǣǼȖŘǼǋÞŘ_sŘŸǣǼĶ¶ÞsʳÝĶ¯ȖǼ
ƼǋsŘ_ǋsȖŘǣȖƼƼĶwŎsŘǼ_sŘŸǣǼĶ¶ÞssŘƼĶȖǣ_sEÞĶĶsǼʳ
ʬ˕ˑːˑ˔˕˃ˎ˟ˆˋˢ˚˒ˑˈˊˇʰˇˎˢ˒˓ˑˈˊˇ˃ːˈˑ˄˘ˑˇˋˏˑ
˒˓ˋˑ˄˓ˈ˔˕ˋˍ˄ˋˎˈ˕˖ˇˑ˒ˑˎːˋ˕ˈˎ˟ː˞ˌːˑ˔˕˃ˎ˟ˆˋˢ˚˄ˋˎˈ˕ʳ
ŘŸǋŎ ĶĠs¶ɴsŘ¯sĶȤĶŘŸǣʊǼĶ¶ÞƼżǼĠs¶ɴ ǋ

ˠ˥ ¯sĶŘƞǼǼsĨŘsĨˀ¶ɴsǋsĨsĨŘsĨʴ¯ŸǋÞŘǼʳ
rŘ¶ĶÞǣÌ

_sȖǼǣOÌ

¯ǋŘYÞǣ

по руccки


ǻÌsŘŸǣǼĶ¶ÞǣȖƼƼĶsŎsŘǼ¯ŸǋŘ_ȖĶǼˀOÌÞĶ_Þǣʴ®Ǽʳ
ŗsEsŘ_sǋ®ÌǋĨǋǼsĨŸǣǼsǼ
_ÞsŗŸǣǼĶ¶Þs˚rǋǣǼʊĨǋǼsʴ®Ǽʳ
ĵsǣȖƼƼĶwŎsŘǼ
_sŘŸǣǼĶ¶ÞsOŸȜǼsʳʳʳËȕ®ƼŸȖǋĶsǣ_ȖĶǼǣˀĶsǣsŘ¯ŘǼǣʳ
ʠ˅˞˛ˈ˄ˋˎˈ˕˃ː˃˒˓ˑˈˊˇʰ˔˕ˑˋˏˑ˔˕˟ˇˑ˒ˑˎːˋ˕ˈˎ˟ːˑˆˑ
˄ˋˎˈ˕˃˃ːˑ˔˕˃ˎ˟ˆˋˢ˃˅ˊ˓ˑ˔ˎ˞ˌˀˇˈ˕˔ˍˋˌʳʳʳʳʳʳ˗ˑ˓ˋː˕ˑ˅ʳ

ˠ˦ ËĶsǣʊ ĶĶʰŎĠ_ȚĠǋ¯sĶǣʊ ĶĶʰȚĠĠs¶ɴsǼĨsĶĶɚ ĶǼŘÞʳ
rŘ¶ĶÞǣÌ

_sȖǼǣOÌ

¯ǋŘYÞǣ

по руccки

Ý¯ɴŸȖ¶sǼŸ¯¯Ř_ǼÌsŘ¶sǼŸŘǼÌsǼǋÞŘ¶ÞŘʰ
ɴŸȖÌɚsǼŸEȖɴŘŸǼÌsǋǼÞOĨsǼʳ
ɟsŘŘǢÞsȖǣǣǼsÞ¶sŘȖŘ__ŘŘɠÞs_sǋsÞŘǣǼsÞ¶sŘʰ
ŎȤǣǣsŘǢÞssÞŘsŘsȖsħǋǼsĶƊǣsŘʳ
ǢÞɚŸȖǣ_sǣOsŘ_sʊsǼƼȖÞǣɚŸȖǣǋsŎŸŘǼsʊʰ
ĶŸǋǣɚŸȖǣ_sɚsʊƼǋsŘ_ǋsȖŘEÞĶĶsǼ_sŘŸȖɚsȖʳ
ʔ˔ˎˋ˅˞˘ˑˇˋ˕ˈʰ˕ˑ˒˓ˋ˒ˑ˔ˎˈˇ˖ˡ˜ˈˌ˒ˑ˔˃ˇˍˈʰ
ː˖ˉːˑˍ˖˒ˋ˕˟ːˑ˅˞ˌ˄ˋˎˈ˕ʳ

44

ËǣʊsǋsǼŘsɚÞǣǣʊȖǼʊŘÞsǋǋsʊ ĶĶŸŎ ǣǋʰ

ˠ˧ ĨĨŸǋ ǼĨsĶĶǣʊ ĶĶŘÞŎ ǣÞĨɚŸŘǼǋʴ ĶĶŸŎ ǣŸŘʳ
rŘ¶ĶÞǣÌ

_sȖǼǣOÌ

¯ǋŘYÞǣ

по руccки

Ý¯ɴŸȖɠŸȖĶ_ĶÞĨsǼŸOŸŎsEOĨǼŸǼÌÞǣǣǼǼÞŸŘʰ
ɴŸȖÌɚsǼŸOÌŘ¶sǼǋÞŘǣǼʴǣǼǼÞŸŘʳ
ɟsŘŘǢÞsʊȖ_ÞsǣsǋǢǼǼÞŸŘʊȖǋȤOĨ¯ÌǋsŘŎƊOÌǼsŘʰŎȤǣǣsŘ
ǢÞsEsÞ_sǋǢǼǼÞŸŘʴȖŎǣǼsÞ¶sŘʳ
ǢÞɚŸȖǣɚŸȖĶÞsʊǋsǼŸȖǋŘsǋOsǼǼsǣǼǼÞŸŘʰ
ɚŸȖǣ_sɚǋÞsʊOÌŘ¶sǋ_sǼǋÞŘ_˂wǇȖÞĶÞEǋsĶǣǼǼÞŸŘʴʳ
ʔ˔ˎˋˉˈˎ˃ˈ˕ˈ˅ˈ˓ː˖˕˟˔ˢː˃ˠ˕˖˔˕˃ː˙ˋˡʰ
ː˖ˉːˑ˒ˈ˓ˈ˔ˈ˔˕˟ː˃ˇ˓˖ˆˑˌ˒ˑˈˊˇː˃ʳʳʳ˔˕˃ː˙ˋˋʳ

ˠ˨ ŎsŘsǼÞ_ƞˣ˟˚ˤ˟ƼsǋOʳ

¯ǋŘYÞǣ


ǻÌsĠŸȖǋŘsɴǼĨsǣˣ˟˚ˤ˟ŎÞŘȖǼsǣʳ

^Þs®ÌǋʊsÞǼ_ȖsǋǼˣ˟˚ˤ˟ōÞŘȖǼsŘʳ

ĵ_Ȗǋws_ȖɚŸɴ¶ssǣǼˣ˟˚ˤ˟ŎÞŘȖǼsǣʳ

по руccки

ʑ˓ˈˏˢ˅˒˖˕ˋˣ˟˚ˤ˟ˏˋː˖˕ʳ

rŘ¶ĶÞǣÌ

_sȖǼǣOÌ

ˡ˟ rʊĠs¶ɴOǣĨs¶ɴȖǼʊ ǣǋǣʊżĶǼʳșĠĠs¶ɴsǼĨsĶĶɚ ĶǼŘÞʳ
rŘ¶ĶÞǣÌ

_sȖǼǣOÌ

¯ǋŘYÞǣ

по руccки

ǻÌÞǣǼÞOĨsǼɠǣɚĶÞ_¯ŸǋŸŘĶɴŸŘsǼÞŎsǼǋɚsĶʳ
ɳŸȖÌɚsǼŸEȖɴŘsɠŸŘsʳ
^ÞsǣsǣǻÞOĨsǼɠǋŘȖǋ¶ȤĶǼÞ¶¯ȤǋsÞŘs®ÌǋǼʳ
ğsǼʊǼŎȤǣǣsŘǢÞssÞŘŘsȖsǣǻÞOĨsǼĶƊǣsŘʵ
NsEÞĶĶsǼwǼÞǼɚĶÞ_sƼŸȖǋȖŘǣsȖĶɚŸɴ¶sʰŎÞŘǼsŘŘǼʰ
ɚŸȖǣ_sɚsʊƼǋsŘ_ǋsȖŘEÞĶĶsǼ_sŘŸȖɚsȖʳ
ʬ˕ˑ˕˄ˋˎˈ˕˄˞ˎˇˈˌ˔˕˅ˋ˕ˈˎˈː˕ˑˎ˟ˍˑ˅ˑˇˋːˍˑːˈ˙ʳ
ʑ˃ˏː˃ˇˑˍ˖˒ˋ˕˟˕ˈ˒ˈ˓˟ːˑ˅˞ˌ˄ˋˎˈ˕ʳ

ˡˠ ËȺɚƊǣɚƊĶ¶ɴˀǢʊwOÌsŘɴÞÌs¶ɴɚw¶ ĶĶŸŎ ǣʳ
rŘ¶ĶÞǣÌ

_sȖǼǣOÌ

¯ǋŘYÞǣ

по руccки


ËȺɚƊǣɚƊĶ¶ɴˀǢʊwOÌsŘɴÞÌs¶ɴÞǣǼÌsǋÞĶÌs_ʳ

ËȺɚƊǣɚƊĶ¶ɴˀǢʊwOÌsŘɴÞÌs¶ɴÞǣǼ_ÞsrŘ_ǣǼǼÞŸŘʳ

ĵsǼsǋŎÞŘȖǣsǣǼËȺɚƊǣɚƊĶ¶ɴˀǢʊwOÌsŘɴÞÌs¶ɴʳ

˃ʤˡ˅˩˛˅˩ˎ˟ˇ˟˃ˀ˃ʠˈ˚ˈːˋ˘ˈˇ˟˃ˍˑːˈ˚ː˞ˈ˔˕˃ː˙ˋˋʳ
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ˡˡ ɚŸŘǼʴɚ ¶ ŘɴǋżĶÞŘ_ȖĶʳ

¯ǋŘYÞǣ


ǻÌsǼǋÞŘĶsɚsǣ¯ǋŸŎǼÌsǼǋOĨʴ

^sǋʉȖ¶¯ÌǋǼɚŸŎʴµĶsÞǣEʳ

ĵsǼǋÞŘƼǋǼǣȖǋĶɚŸÞsʳʳʳ

по руccки

ʞˑˈˊˇˑ˕˒˓˃˅ˎˢˈ˕˔ˢ˔ˀ˔ˑʳʳʳ˒˖˕ˋʳ

rŘ¶ĶÞǣÌ

_sȖǼǣOÌ

ˡˢ ĨƊɚsǼĨsʊƞɚŸŘǼʴ˚ĨŸǋÞŘ_ȖĶʴ ĶĶŸŎ ǣǋʳ

¯ǋŘYÞǣ


ǻÌsŘsɮǼǼǋÞŘĶsɚsǣ¯ŸǋʴǣǼǼÞŸŘǼʴ

^sǋŘOÌǣǼsʉȖ¶¯ÌǋǼȖŎʳʳʳȕÌǋʴōÞŘȖǼsŘʊȖǋǢǼǼÞŸŘʴ

ĵsǼǋÞŘǣȖÞɚŘǼƼǋǼʴƼŸȖǋĶǣǼǼÞŸŘʴ

по руccки

ʠˎˈˇ˖ˡ˜ˋˌ˒ˑˈˊˇˑ˕˒˓˃˅ˎˢˈ˕˔ˢ˅ʳʳʳː˃˔˕˃ː˙ˋˡʳʳʳ

rŘ¶ĶÞǣÌ

_sȖǼǣOÌ

ˡˣ ŎÞŘƼŸŘʹʴ ĶĶŸŎ ǣǋżĶʺʊȖǼŸĶǣżɚŸŘǼʴ˚ĨŸǋÞŘ_ȖĶʳ
rŘ¶ĶÞǣÌ

_sȖǼǣOÌ

¯ǋŘYÞǣ

по руccки


ǻŸ_ɴǼÌsĶǣǼǼǋÞŘĶsɚsǣʹ¯ǋŸŎʴǣǼǼÞŸŘʺǼʴ
ŎÌsȖǼÞ¶sŘǻ¶ʹɚŸŘǢǼǼÞŸŘʳʳʳʺ
_sǋĶsǼʊǼsʉȖ¶¯ÌǋǼȖŎʴEʳ

ȖĠŸȖǋ_˂ÌȖÞʹĶǣǼǼÞŸŘʳʳʳʺĶsǼǋÞŘ_sǋŘÞsǋƼǋǼʴ
ʠˈˆˑˇːˢʹ˔ˑʳʳʳ˔˕˃ː˙ˋˋʺ
˒ˑ˔ˎˈˇːˋˌ˒ˑˈˊˇˑ˕˒˓˃˅ˎˢˈ˕˔ˢ˅ʳʳʳ
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ˡˤ ŎÞŘƼŸŘǼƊEEɚŸŘǼŘsŎÞŘ_ȖĶʳ

¯ǋŘYÞǣ


ǻÌsǋsǋsŘŸŎŸǋsǼǋÞŘǣĶsɚÞŘ¶ǼŸ_ɴʳ

ŎÌsȖǼÞ¶sŘǻ¶¯ÌǋǼĨsÞŘʉȖ¶ŎsÌǋEʳ

ȖĠŸȖǋ_˂ÌȖÞʰÞĶŘsƼǋǼ_wĠȖOȖŘǼǋÞŘʳ

по руccки

ʠˈˆˑˇːˢ˒ˑˈˊˇ˃˄ˑˎ˟˛ˈːˈˑ˕˒˓˃˅ˎˢˡ˕˔ˢʳ

rŘ¶ĶÞǣÌ

_sȖǼǣOÌ

ˡ˥ rʊɚŸŘǼŎ ǋŘsŎĠƊŘɚÞǣǣʊsǋǋsʊ ĶĶŸŎ ǣǋʹÞ_sʺʳ

¯ǋŘYÞǣ


ǻÌÞǣǼǋÞŘɠÞĶĶŘŸǼOŸŎsEOĨǼŸǼÌÞǣǣǼǼÞŸŘʹÌsǋsʺʳ

^ÞsǣsǋʉȖ¶ĨŸŎŎǼŘÞOÌǼŎsÌǋʊȖ_ÞsǣsǋǢǼǼÞŸŘʊȖǋȤOĨʳ

NsǼǋÞŘŘsǋsǼŸȖǋŘsƼǣ_wĠÞOÞʳ

по руccки

ʬ˕ˑ˕˒ˑˈˊˇ˖ˉˈːˈ˅ˈ˓ː˩˕˔ˢː˃ˠ˕˖˔˕˃ː˙ˋˡʹ˔ˡˇ˃ʺʳ

rŘ¶ĶÞǣÌ

_sȖǼǣOÌ

ˡ˦ µƞʊƊǣǣsĶɚ¶ɴÌ¶ɴŸŎ ŘɴŸǣɚŸŘǼǼĶǣʊsǋsǼŘsȖǼʊŘÞʷ
rŘ¶ĶÞǣÌ

_sȖǼǣOÌ

¯ǋŘYÞǣ

по руccки

ɟŸȖĶ_ɴŸȖĶÞĨsǼŸǼǋɚsĶ
EɴǣǼsŎǼǋÞŘŸǋŘŸǋŎĶʹ_ÞsǣsĶʺǼǋÞŘʷ
ōÞǼ_sŎŗŸǣǼĶ¶ÞsʊȖ¶Ÿ_sǋ
ŎÞǼ_sŎŘŸǋŎĶsŘƻsǋǣŸŘĶʊȖ¶ŎƊOÌǼsŘǢÞs¯ÌǋsŘʷ
əŸȖǣɚŸȖĶsʊƼǋsŘ_ǋs
ĶsǼǋÞŘ_sŘŸǣǼĶ¶ÞsŸȖĶsǼǋÞŘŘŸǋŎĶʹ_ÞsǣsĶʺʷ
ʜ˃˒˃˓ˑ˅ˑˊˈˋˎˋː˃ˑ˄˞˚ːˑˏ˒ˑˈˊˇˈˉˈˎ˃ˈ˕ˈˈ˘˃˕˟ʷ
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ĶƼɚsǼƞÞǣŎsǋsǼsĨ˚ħsǋsǣĨs_sĶsŎǼwŎĨƊǋ

67. µɳrǊōrħəǢșǻōrŗrǻ^áğÝvǢǢʉáŗħŻ^ğÝ

Felnőtt MENETJEGY egyszeri utazásra
800 Ft
Gyermek MENETJEGY egyszeri utazásra
400 Ft
Felnőtt ÁTSZÁLLÓJEGY kétszeri utazásra
1400 Ft
Gyermek ÁTSZÁLLÓJEGY kétszeri utazásra 700 Ft

kék
piros
kék
piros

Családi napijegy

narancs

4000 Ft

Felnőtt nosztalgia pótjegy
Gyermek nosztalgia pótjegy

200 Ft
100 Ft

kék
piros

Kerékpár és kutya menetjegy

300 Ft

zöld

68. ōÞǼĨsĶĶǼȖ_ŘÞŎsŘsǼĠs¶ɴsĨwǣ Ǽǣʊ ĶĶżĠs¶ɴsĨɚÞǣʊŸŘɴĶǼÞ
wǋɚwŘɴsǣǣw¶wǋƞĶʷ

A menetjeggyel viszonylattól függetlenül egyszeri utazás lehetséges
(útmegszakítás nélkül).
Az átszállójeggyel viszonylattól függetlenül kétszeri utazás
lehetséges. Átszállójegyet csak akkor szabad kiadni, ha az aznapi
menetrend szerint még van lehetőség a visszautazásra vagy egy
későbbi vonattal való továbbutazásra.
+ Az átszállójeggyel lehetséges az egyszeri útmegszakítás VAGY a menettérti
utazás.
ōsŘsǼĠs¶ɴ



ŗ¯

ȕ

ĵ

Ý

əƼ

Ǣ
Ǽǣʊ ĶĶżĠs¶ɴ

Ǽǣʊ ĶĶżĠs¶ɴ

əµɳ
Ǽǣʊ ĶĶżĠs¶ɴ
Ǽǣʊ ĶĶżĠs¶ɴ
ĶżĠs¶ɴ

əµɳ
Ǽǣʊ ĶĶżĠs¶ɴ
Ǽǣʊ ĶĶżĠs¶ɴ
Ġ ¶

əµɳ
Ǽǣʊ ĶĶżĠs¶ɴ
Ǽǣʊ ĶĶżĠs¶ɴ
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Ë

ŷ



®ŸŘǼŸǣEEǼsĶs¯ŸŘǣʊ ŎŸĨʲ
µɴsǋŎsĨɚǣȖǼǣŷǼǼÌŸŘʹŘsɚsĶƞĨʺʲ̛ˢ˥ˠˤˠˠ˚ˤˤˤ˨
®ȤǣǼƊǣÝǣǼɚ ŘʰĨwƼʊwǣÞɚsʊsǼƞʲ
̛ˢ˥ˡ˟ˢˢˠ˚ˣ˟ˠˠˀ̛ˢ˥ˢ˟ˢˢˡ˚˟˨˦ˠ

Ǣrµv^ĵrǻˡ˟ˡˠˀˡ˟ˡˡʳ
ǢʊsǋĨsǣʊǼsǼǼsʲ®ȤǣǼƊǣÝǣǼɚ Řʰə OʊÞəÞĨǼŸǋwǣǢʊsŘǼs^ ɚÞ_

EŸǋâǼż¯wŘɴĨwƼsÞǼĨwǣʊâǼsǼǼsʲ
ǢʊsŘǼs^ ɚÞ_ʹsĶǣƞʺwǣə OʊÞəÞĨǼŸǋʹÌ Ǽǣżʺ

ōs¶ĠsĶsŘǼʲˡ˟ˡˠʳ_sOsŎEsǋʰ˨˟˟ƼwĶ_ ŘɴEŘʳʹrĶǣƞŎs¶ĠsĶsŘwǣʲˠ˨˨ˤʳʺ
®sĶsĶƞǣĨÞ_żʲDsǣʊǼsǋO ŘħŸǋŘwĶʰµɴsǋŎsĨɚǣȚǼɚsʊsǼƞĠs
ħƊǣʊƊŘsǼsǼŎŸŘ_ȖŘĨʊŸĨŘĨʰĨÞĨĠɚǣĶǼÞĨĨĶɚ¶ɴs¶ɴwEŎż_ŸŘǣs¶âǼsǼǼwĨ¯ȤʊsǼĨÞ_ ǣ Ǽʳ
ʊsǣsǼĶs¶sǣwǣʊǋsɚwǼsĶsĨsǼʰĠɚǣĶǼŸĨǼʰɚwĶsŎwŘɴsĨsǼǣʊsǋĨsǣʊǼƞĨÌƊʊĨwǋĠȤĨsĶĠȖǼǼǼŘÞʳ
ōÞŘ_sŘɚwĶsŎwŘɴǼǣʊâɚsǣsŘɚsǣʊȤŘĨʰŎs¶ɚÞǼǼȖŘĨwǣ Ǽ¶ŸŘ_ŸĶȖŘĨʳ
Ŏż_ŸǣâǼ ǣâǋ ǣŸǣĨÞ_ ǣ Þ¶ʊŸŘEŘǢs¶w_ĶsǼEsŘ¯Ÿ¶ĶĶǼĨŎwǋǼwĨ_żĨʵ 
ʹŎÞŘ_sŘĨŸǋÞwǋɚwŘɴsǣǣʊƊɚs¶sʊwǣǣʊsǋÞŘǼɚÞʊǣ¶ ʊǼǼȖŘĨwǣwǋǼwĨsĶȤŘĨʳʺ

