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Fontos tudnivalók 

 
 

A feladatlap összetett, amelyet a különböző feladattípusok szerint részekre bontottunk.  
A kidolgozásnál vegye figyelembe a feladattípushoz tartozó dőlt betűvel szedett tájékoztatót 
is! Megoldásainál kövesse a feladat utasításait! Maximális pontot csak akkor kaphat, ha min-
den részkérdésre válaszolt.  
 
Kidolgozásait és válaszait a feladatlapon kell rögzítenie! Piszkozatot pótlapon készíthet!  
Ha a megoldáshoz is szüksége van pótlapra, ezt jelölje meg az adott feladatnál!  
Az ábrák előkészítésénél használhat ceruzát, de a végső megoldást tollal rögzítse! 
A pontos ábrázolás érdekében használjon vonalzót! 
A számítások elvégzéséhez szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas 
zsebszámológép használható. 
 

Munkájához sok sikert kívánunk! 
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I. Választásos, egyszerű, rövid választ igénylő feladatok 

 
Feleletválasztás (2 · 10 = 20 pont) 
Egy-egy állítás teljessé tételéhez 4 válaszlehetőséget adunk meg, de közülük csak egy helyes. 
A többi változat vagy csak részigazságot tartalmaz, vagy teljesen hibás. Válassza ki a helyes 
válasz betűjelét, és írja a feladatok előtt lévő táblázatba a megfelelő sorszám alá! 
Figyelem! Csak egy-egy helyes választ fogadunk el. Nem egyértelmű vagy egynél több 
megjelölés esetén nem adunk pontot.  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

          

 
 

1. Melyik állítás igaz az alábbiak közül?  
a) A termelési tényezők piacán a vállalat eladóként jelenik meg.  
b) A termelési tényezők piacán a háztartás vevőként jelenik meg.  
c) Mindkét állítás helyes.  
d) Egyik állítás sem helyes.  

 
2. Hosszú táv azt jelenti a mikroökonómiában, hogy  

a) minden termelési tényező mennyisége fix. 
b) legalább egy termelési tényező mennyisége rögzített. 
c) minden termelési tényező mennyisége változtatható. 
d) legfeljebb egy termelési tényező mennyisége változtatható.  

 
3. Egy versenyző vállalat esetén, ha a piaci ár az AVC minimumával egyezik meg, akkor 

optimális termelés mellett  
a) az összbevétel megegyezik a fix költséggel. 
b) az összbevétel és az összköltség egyenlő. 
c) a vállalat vesztesége annyi, mint a változó költség. 
d) egyik sem a fentiek közül.  

 
4. Ha a belső kamatláb megegyezik a piaci kamatlábbal, akkor 

a) a befektetés gazdasági profitot hoz. 
b) a befektetés normál profitot hoz. 
c) a befektetés veszteséges. 
d) a befektetés költsége nulla. 

  

Elért 
pontszám 
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5. Egy olyan gazdasági tevékenység esetén, amely negatív extern hatásokkal jár, a 

piaci szabályozás szerint kialakuló optimális termelés mellett az alábbi feltétel 
érvényesül:  

a) MC = MR  
b) MSC = MC 
c) MFC = MSB 
d) MSC = MSB 

 
6. A költségvetési deficit és az adók változása közötti kapcsolatot – ceteris paribus - a 

következő összefüggés jellemzi:  
a) ha az adót csökkentjük, a deficit is csökken, 
b) ha az adót növeljük, a deficit csökken, 
c) az adó változása nincs hatással a deficit alakulására, 
d) az adó és a deficit változása mindig azonos irányú, vagy mindkettő növekszik, vagy 

mindkettő csökken.  
 
7. A nominális GDP és a reál GDP mérőszáma közötti összefüggés a következő:  

a) a reál GDP = a nominális GDP és az árszínvonal összege, 
b) a reál GDP = a nominális GDP és az árszínvonal különbsége, 
c) a reál GDP = a nominális GDP és az árszínvonal szorzata, 
d) a reál GDP = a nominális GDP és az árszínvonal hányadosa.    

 
8. Egy makrogazdaság munkapiacán az egyensúlyi foglalkoztatás nagysága kisebb, 

mint az aktív népesség létszáma. Ha az aktuális reálbér az egyensúlyi érték fölé 
emelkedik ilyen munkapiacon, akkor  

a) növekszik a munkakínálata. 
b) növekszik a foglalkoztatás. 
c) növekszik a termelés. 
d) mindhárom fenti esemény bekövetkezhet.  

 
9. Keresleti inflációról beszélünk, ha   

a) a nominálbérek növekedése miatt az összkínálat csökken. 
b) a pénzkereslet növekedése miatt az összkereslet csökken. 
c) bér-ár spirál alakul ki. 
d) változatlan összkínálat mellett az összkereslet növekedése miatt nő az árszínvonal.   

 
10. A nemzetközi fizetési mérleg hiánya azt jelenti, hogy az ország  

a) valutabevétele meghaladja a külföldre irányuló valutakiadásait.   
b) kevesebb árut exportált, mint az import. 
c) több hitelt vett fel külföldről, mint a hazai megtakarítás nagysága. 
d) devizatartaléka csökken.  
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II. Szöveges (kifejtendő) feladatok 

 
1. Igaz-hamis állítások (12 pont)  
Az alábbiakban felsorolt megállapításokról el kell döntenie, hogy igazak vagy hamisak. 
Kérjük, hogy az állítások elé írt I (igaz), illetve H (hamis) betűvel jelezze döntését! Áthúzott 
betűjeleket vagy nem egyértelmű jelöléseket nem fogadunk el. 
Figyelem! Válaszait indokolnia is kell! Minden helyes indoklás 1 pontot ér.  
 
 
1.1. Ha a fogyasztó jövedelme nő, akkor ennek hatására a közömbösségi görbe jobbra 

eltolódik, de a költségvetési egyenes nem változik.  
 
 
 
 
 
1.2. Ha egy vállalkozásnál egy adott időszakban az implicit költség nagyobb, mint az 

explicit költség, akkor a vállalkozás gazdasági profitot ér el.  
 
 
 
 
 
1.3.  Egy versenyző vállalat határbevétele annál nagyobb lesz, minél többet termel a vállalat.  
 
 
 
 
 
1.4. Emelkedő autonóm fogyasztás előidézi a fogyasztási határhajlandóság növekedését is. 
 
 
 
 
 
1.5. Kétszereplős gazdaságban az egyensúlyi jövedelem mellett a beruházás nagysága 

meghaladja a megtakarítások nagyságát.  
 
 
 
 
 
1.6. A pénztartási igény a jövedelem növekedésével erősödik.  
 
 
 
 
 

Elért 
pontszám 

 

2 pont  

2 pont  

2 pont  

2 pont  

2 pont  

2 pont  
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2. Definíciók (8 pont) 
Írja le röviden a felsorolt fogalmak, illetve gazdasági jelenségek meghatározását vagy 
értelmezését! 
 

A) A teljes haszon függvény  

 
 
 
 

B) MU 

 
 
 
 
 

C) Telítettségi pont 
 

 
 
 
 
 

D) Gossen I. törvénye  

 
 
 
 
  

Elért 
pontszám 

 

2 pont  

2 pont  

2 pont  

2 pont  
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3. Kifejtős kérdés (8 pont)  
Írjon szöveges választ, amelyben megnevezi vagy felsorolja, és részletesen ismerteti a 
legfontosabb összefüggéseket! Munkája során törekedjen a világos és áttekinthető közlésre! A 
kérdés iránymutatása szerint tagolja vagy csoportosítsa, és emelje ki a legfontosabb 
gondolatokat! A válasz során képleteket írhat fel, vagy készíthet grafikus ábrákat is! 

Nevezze meg és jellemezze egy 3 szereplős makrogazdasági modell szektorait és piacait! 
Határozza meg az elsődleges jövedelem és a származékos jövedelem alapvető formáit, 
valamint a közöttük lévő kapcsolatokat! 
 
 
  

Elért 
pontszám 
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A 3. feladat megoldásának folytatása  
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4. Kiegészítés (6 pont)  
Egészítse ki az ábrán látható valutapiaci változások alapján a mondatokat helyes állításokká! 
Írja a megfelelő dőlt betűs kifejezést a táblázat üres oszlopába!  
 
Az alábbi ábra egy ország valutapiacát szemlélteti, a szokásos változókat most számokkal 
helyettesítjük. A hazai valutát forintnak, a külföldi valutát eurónak nevezzük a példa során, a 
nominális árfolyamot pedig egységnyi külföldi valuta hazai valutában kifejezett áraként 
értelmezzük. A valutapiacon változás következik be, a változás utáni új függvényeket 6-os és 
7-es számmal jelöltük az ábrán.  

 
 
Értékelje a valutapiacon történt változások okait és hatásait! Válassza ki a mondathoz illő 
helyes kifejezést a dőlt betűs lehetőségek közül, és írja a táblázat üres oszlopába a megfelelő 
választ! 
 
Sorszám Állítás Ez a helyes kifejezés 

példa A nominális árfolyamot a vízszintes/függőleges 
tengelyen mérjük. függőleges  

4.1. A külföldi valuta iránti kereslet növekedett/csökkent.  

4.2. A külföldi valuta kínálata növekedett/csökkent.  

4.3. A változások együttes hatásaként a hazai valuta 
erősödött/gyengült.  

4.4. A valutakínálat változását az áruexport/áruimport 
változása okozhatta.   

4.5. A valutakereslet változását az tőkeexport/tőkeimport 
változása okozhatta.  

4.6. 

Tegyük fel, hogy az országban a változások előtt 3-as 
számmal jelölt szinten rögzítették a hazai valuta 
árfolyamát! A változások után ezen az árfolyam 
szinten a fizetési mérleg egyenlegét 
hiány/többlet/egyensúly jellemezné.  

 

 

Elért 
pontszám 
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5. Elemző, értékelő feladat (6 pont)  
Értelmezze a táblázatban található rugalmassági mutatószámokat, és egészítse ki helyes 
állításokká a hiányos mondatokat az alábbiak figyelembevételével! 
 
Az alábbi táblázat egy vasútállomás büféjének adatai alapján a hamburger, a kóla és a pizza 
keresletváltozásáról ad tájékoztatást. A büfénél megfigyelték, hogy egy-egy árváltozás 
hogyan befolyásolja a vizsgált termékekből az eladott mennyiségeket. Az eredmények alapján 
kiszámították az egyes termékek saját és kereszt-árrugalmassági mérőszámait. Ezeket 
tartalmazza a táblázat. (Az egyes számértékek előjele a rugalmassági mérőszám előjelével 
egyezik meg.)  
 

Megnevezés 
A hamburger árának 

egy százalékos 
változásakor 

A kóla árának egy 
százalékos 

változásakor 

A pizza árának egy 
százalékos 

változásakor 
Hamburger keresett 
mennyiségének 
százalékos változása 

-1,6 -0,2 +0,6 

A kóla keresett 
mennyiségének 
százalékos változása 

-1,3 -0,5 -0,6 

A pizza keresett 
mennyiségének 
százalékos változása 

+0,9 -0,2 -0,8 

 
Állapítsa meg a megadott információk alapján a három termék fogyasztását jellemző 
összefüggéseket, kapcsolatokat és egészítse ki a mondatokat helyes állításokká egy-egy 
termék megnevezésével! 
Figyelem! A kiegészítésnél csak a táblázatban szereplő 3 termék közül választhat, ha többet is 
megfelelőnek talál, többet is beírhat, vagy ha ezen megnevezések egyikével sem lehet igazzá 
tenni a nyitott mondatot, akkor írja oda az „EGYIK SEM” választ! 
 
Példa:  

Állítás Megoldás 
Az a termék, amelynél a kereslet árrugalmassági mérőszáma -0,5, a .…… …kóla… 
 
ÁLLÍTÁSOK: 
5.1. A hamburger helyettesítő terméke a :…………………………………………………. 

5.2. A hamburger kiegészítő terméke a :…………………………………………………... 

5.3. A kóla helyettesítő terméke a :………………………………………………….…….. 

5.4. A kóla kiegészítő terméke a : ………………………………………………………… 

5.5. A pizza helyettesítő terméke a :…………………………………………….……..….. 

5.6. A pizza kiegészítő terméke a : ……………………………………………...……….. 

  

Elért 
pontszám 
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III. Számítást, ábrázolást igénylő feladatok 
 

A számítási feladatoknál az egyes részkérdéseknél megfogalmazott utasítás szerint járjon el: 
végezze el a szükséges számításokat, vagy készítse el a feltételekhez illeszkedő ábrákat, és 
jelölje meg válaszait a feladatban szereplő részkérdés sorszámával! A teljes pontszám 
megszerzése érdekében minden részkérdésre pontosan kell válaszolnia. 
 
 
6. feladat (8 pont)  
 
Egy termék piacán a keresleti függvény a P = 8400 – 0,9Q függvénnyel, míg a kínálati 
függvény a P = 4800 +0,6 Q összefüggéssel írható le.  
 
6.1. Állapítsa meg, hogy 5000 forintos ár mellett az eladók hajlandók lesznek-e 1000 

mennyiséget felkínálni a termékből! Akár igen, akár nem, állítását számítással támassza 
alá!  

 
6.2. Számítsa ki, hogy mekkora áron lehetne eladni 3000 darabot ebből a termékből!  
 
6.3. Számítsa ki, hogy milyen ár mellett alakul ki az egyensúly, és mennyi termék adható el 

ilyen ár mellett!  
 
6.4. Számítsa ki a fogyasztói többlet nagyságát az egyensúlyi ár mellett!  
 
 
  

Elért 
pontszám 
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A 6. feladat megoldásának folytatása  
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7. feladat (12 pont) 
 
Egy tökéletesen versenyző vállalatról a következő információk ismeretesek:  
Ha a vállalat 500 darabot termelne, 75000 forint árbevételhez jutna. Ennél a termelésnél a 
határköltség 45 Ft/db, az átlagos fix költség pedig 84 Ft/db lenne.  
Ha a vállalat 400 darabot termelne, határköltsége és átlagos változó költsége egyaránt 30 
Ft/db lenne.  
Az átlagköltség minimuma 700 darabos termelésnél van, értéke 105 Ft/db. 
Ha a termelés 800 darab lenne, akkor a határköltség 150Ft/db, az átlagköltség 120 Ft/db 
lenne.  
 
7.1. Számítsa ki a fix költség nagyságát! 
 
7.2. Határozza meg az ismert összefüggések segítségével az egységköltségek következő 

adatait! Írja le a számítás módját, és töltse ki az alábbi táblázatot! 
 

Q MC AVC AFC AC 

700     

 
7.3. Készítse el a fenti adatok ismeretében a vállalat határköltség, átlagos változó költség, 

átlagköltség és határbevételi függvényének ábráját! Ügyeljen arra, hogy az ismert 
pontokhoz igazodjon a függvény menete, és helyesen tükrözze a közöttük lévő 
összefüggéseket! 

 
7.4. Állapítsa meg az optimális termelés mennyiségét, és vonalkázással jelölje meg a 

profittal megegyező területet!   
 
7.5. Számítsa ki az elérhető profit pontos értékét!  
 
 
 

 
  

Elért 
pontszám 
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8. feladat (8 pont)  
 
Egy háromszereplős makrogazdaságban a jövedelemáramlások folyamatáról a következőket 
tudjuk:  

- a háztartások fogyasztása 3500,  
- a kormányzati kiadások 2100,  
- a háztartások megtakarítása 500,  
- a vállalat megtakarítása 1780,  
- a vállalat adója 1200,  
- a háztartásnak juttatott transzfer 230,  
- a beruházás 1860 
- vállalatnak nyújtott transzfer nincs. 

 
8.1. Írja le az eseményeket folyó tétel számlák segítségével!  
 
8.2. Számítsa ki a hiányzó jövedelmi adatokat, és állapítsa meg, hogy mennyi a 

makrojövedelem értéke!  
 
 
  

Elért 
pontszám 
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A 8. feladat megoldásának folytatása  
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9. feladat (12 pont)  
 
Egy makrogazdaság ismert adatai: C(Y) = 21 000 + 0,75 Y, I = 7 000, G = 5 000, T = 10 000 
 TR = 5 200, X = 10 000, IM = 7 600 + 0,15 Y  
 
9.1. Számítsa ki a zárt gazdaság egyensúlyi jövedelemét!  

 
9.2. Jellemezze a költségvetés helyzetét az egyensúlyi jövedelem mellett, és számszerűen 

határozza meg a hiány vagy a többlet mértékét!  
 

9.3. Határozza meg az egyensúlyi jövedelmet a nyitott gazdaságban!  
 

9.4. Számítsa ki, hogy mennyi a külkereskedelmi mérleg egyenlege a nyitott gazdaság 
egyensúlyát biztosító jövedelem mellett!  
 

9.5. Számítsa ki, hogy mekkora jövedelem biztosítaná a külkereskedelmi mérleg 
egyensúlyát!  

 
 
 
  

Elért 
pontszám 

 



 

írásbeli vizsga 1521 18 / 20 2015. október 12. 

Közgazdasági alapismeretek  
(elméleti gazdaságtan) — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

A 9. feladat megoldásának folytatása  
 
  



 

írásbeli vizsga 1521 19 / 20 2015. október 12. 

Közgazdasági alapismeretek  
(elméleti gazdaságtan) — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
A 9. feladat megoldásának folytatása  
 
  



 

írásbeli vizsga 1521 20 / 20 2015. október 12. 

Közgazdasági alapismeretek  
(elméleti gazdaságtan) — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 
 
 

témakör a feladat sorszáma maximális 
pontszám 

elért 
pontszám

a témakör 
maximális  
pontszáma 

a témakör 
elért 

pontszáma
Választásos, egyszerű, 
rövid választ igénylő 
feladatok 

Feleletválasztós 1–10. 20  20   

Szöveges (kifejtendő) 
feladatok 

1. Igaz-hamis állítások  12  

40  
2. Definíciók 8  
3. Kifejtős kérdés  8  
4. Kiegészítés  6  
5. Elemző, értékelő feladat  6  

Számítást, ábrázolást 
igénylő feladatok 

6. feladat 8  

40   7. feladat 12  
8. feladat 8  
9. feladat  12  

Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  
      
      
        
   javító tanár 
 
 Dátum: .................................   
 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 

  

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
pontszám 

Választásos, egyszerű rövid választ igénylő feladatok     
Szöveges (kifejtendő) feladatok     
Számítást, ábrázolást igénylő feladatok   
    
    
    
 javító tanár  jegyző 

 
 
 Dátum: .................................  Dátum: ................................. 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


