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ISMERETEKET ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK (maximum 10 pont) 
 
1.            4 pont 
Jelölje „x”-szel az alábbi táblázatban azokat a tényezőket, amelyek érdemben  
és tömegesen  befolyásolhatják a médiafogyasztó szövegválasztását! 
 

Az egészségi állapota  
Az intelligenciakvóciense (IQ-ja)  
Az életkora  
Az, hogy melyik társadalmi nemhez tartozik  
A lakóhelye  
A vallása   
A jövedelmi helyzete  
A végzettsége  

 
Helyes válasz: 

Az egészségi állapota  
Az intelligenciakvóciense (IQ-ja)  
Az életkora x 
Az, hogy melyik társadalmi nemhez tartozik x 
A lakóhelye  
A vallása   
A jövedelmi helyzete x 
A végzettsége x 

 

A vizsgázó helyes válaszonként 1-1, összesen 4 pontot kaphat. A helytelen válaszokért 
pontlevonás jár. Amennyiben a vizsgázó ugyanannyi vagy több helytelen választ ad, mint 
ahány helyeset, úgy a feladatra 0 pontot kap. 
 
2.            2 pont 
Fogalmazza meg, hogy a médiagazdaságtan szempontjából mit értünk a  
„közönség kettős szerepe” alatt! (2 pont) 
 

Helyes válasz: 
 
1 pontot kap a vizsgázó, amennyiben helyesen állapítja meg, hogy a közönség részben 
fogyasztói szerepben van. További 1 pontot akkor kap, ha azt is helyesen fogalmazza meg, 
miszerint a médiafogyasztó áruként is megjelenik a piacon, mivel a médiaszövegeket 
kibocsátó intézmények a fogyasztót valamely médiaszöveg várható fogyasztóinak csoportja 
tagjaként bocsátják áruba a reklámozók számára.  
 

3.           4 pont 
A plakáton hirdetett filmet műfaji és szerzői jegyek is jellemzik. 
a) A műfaji film kritériumai szerint igazolja két példával az alábbi filmplakát  
alapján, hogy a plakáton hirdetett film műfajfilm!    (2 pont) 
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b) A szerzői film kritériumaival igazolja két példával az alábbi filmplakát  
alapján, hogy a plakáton hirdetett film szerzői film!   (2 pont) 
 
 
 

 
 

Helyes válasz: 
 

A vizsgázó 1-1 pontot kap, ha az egyes műfajok jellemzői közül legalább kettőt 
helyesen azonosít be a plakát alapján, például a következők (vagy más, a plakátról 
leolvasható és igazolható módon indokoltak) szerint: 

a revolver, az emberi testek krétával jelölt körvonalai és a férfit letaglózó csillár 
bűnügyi filmre, a nő sajnálkozó, elnézést kérő arckifejezése, a hullán a lyukas 
zoknival együttesen vígjátékra, a párkapcsolatra  utaló motívumok romantikus 
filmre utalnak, a cím a szereplők fura elrendezésével valamiféle mesei, csodás 
cselekményt sejtet. 

 
A vizsgázó 1-1 pontot kap, ha a szerzői film jellemzői közül kettőt helyesen azonosít be 
a plakát alapján, például a következők (vagy más, a plakátról leolvasható és 
igazolható módon indokoltak) szerint: 

A figurák átlagos, hétköznapi karaktereknek tűnnek, miközben a cím betűiben a 
japánra emlékeztető írásjelek a főszereplő, Liza különös egyéniségére utalnak, a 
két alak testtartása, illetve a csillár és a csokor fura szimmetriája erősen stilizál, 
mindez egyedi és erős formanyelvhasználatra, sajátos szerzői szemléletre utal.  
A műfajok ironikus-játékos és önreflexív keverése, egymás ellen kijátszása, 
egymásba forgatása szintén a szerzői film sajátja, az össze nem illő motívumok 
kísérleti-újító (posztmodern) játékossága egyaránt szerzői látásmódra utal.  
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SZÖVEGÉRTÉSI FELADAT (maximum 25 pont) 

4.            4 pont 
A részlet jelzéseinek alapján állapítsa meg,  
a) hol és  
b) mikor játszódik a film!  
Állításait indokolja! 
 
Helyes válasz:  
a) Rómában 
indoklás: A helyszínre vonatkozóan Orietta mondatai tájékoztatnak  – „Ha Rómába jövök, itt  
lakom”; „Volt szerencsém látni a Piazza Navonát hóval bevonva.”   
b) Valamikor 2005 után 
Az időpont Elisa férjének mondataiból tudható, aki közli Jep Gambardellával, hogy 35 évig 
voltak házasok, és azt is tudja, hogy Elisa 1970 szeptemberében hagyta el Jepet.  
 
Az időpont és a helyszín helyes megnevezésért 1-1, a helyes indoklásért szintén 1-1 pontot 
kaphat a vizsgázó. 
 
5.            3 pont 
Nevezze meg, hogy a részletben látható mellékszereplők milyen viszonyban  
vannak a főszereplővel! (3 pont) 
 
Helyes válasz:  
Orietta – alkalmi, egy éjszakás szerető (a válasz elfogadható, ha csak a „szerető” szerepel a 
megoldásban); 
Alfredo – régi szerelmének férje; 
Elisa – régi szerelme; 
Francesca anyja – ismeretlen nő;  
Francesca – egy kislány, aki szembesíti saját identitásproblémájával  

        (elfogadható válasz, hogy a lányára emlékezteti, akivel sose törődött); 
Házvezetőnő (vagy bejárónő) – alkalmazott. 
 
A vizsgázó 0 és 1 helyes válasz esetén nem kap pontot, 2 vagy 3 helyes válasz esetén 1 pontot, 
4 helyes válasz esetén 2 pontot, 5 vagy 6 helyes válasz esetén 3 pontot kap. 
 
6.            4 pont 
Nevezzen meg  két olyan ellentétpárt, melyet mind a plakát, mind a  
filmrészlet megjelenít! Hasonlítsa össze a plakát és a filmrészlet motívumait!  
Állításait indokolja!  (4 pont) 
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Helyes válasz: 
2-2, maximum 4 pontot kap a vizsgázó, ha helyes ellentétpárt ad meg, annak mindkét tagját 
megnevezi, illetve indoklása helyes. Az indoklás nélküli válaszelemekért nem jár pont akkor 
sem, ha azok önmagukban találóak, vagy ha a vizsgázó felcseréli a plakát és a film jellemező 
motívumait. (Az alábbi táblázat egy-egy megfigyeléshez több kifejezést is kapcsol. A 
vizsgázónak elég csak egy-egy releváns elemet megadnia.) 
 
Ellentét A plakát ábrázolásában A filmrészletben 
Fiatal/erős,  
  
Illetve 
 
idős/gyengülő 
 

A (Zeusz)-szobor erős, izmos 
alakja; 
 
 
a férfi főhős törékeny, öregedő 
karaktere. 

A fiatalkori emlékben megjelenő 
fiatal én. 
 
A főszereplő, valamint a sportoló 
idősödő férfiak ironikus 
ábrázolása;  
a kiüresedett éjszakai együttlét; 
 a közös gyász. 

Drámai/fennkölt, 
 
illetve  
 
ironikus, banális 
 
 
 

A Zeusz-szobor erőteljes, drámai 
ereje. 
 
 
A szobor előtt ülő elegáns, de 
mégis törékeny, kissé nevetséges 
férfialak. 

A klasszikus város (Róma), a 
szobrok, enteriőrök, a gyász drámai 
motívuma. 
 
A főszereplő ironikus, kiüresedett 
léhasága, a futó férfiak erőtlensége, 
a citromfacsaró prózaisága, 
komikus-fallikus jelentése. 

Régi-antik-
klasszikus, 
 
Illetve 
 
Új-modern 

Az antik (Zeusz)-szobor. 
 
 
 
A főszereplő modern értelmiségi 
karaktere. 

A klasszikus Róma palotái, szobrai, 
kútjai. 
 
 
Az enteriőrök modern eleme, az 
öltözködés, a modern életszemlélet. 

Nagy, 
 
illetve  
 
kicsi 

Az emberléptékűnél nagyobb 
szobor  
 
A hozzá képest szinte eltörpülő 
alak 

A nagyság, a tehetség, a siker, a 
maradandóság vágya. 
 
A vágyakhoz képest metaforikus 
értelemben kicsi, földhözragadt és 
oly relatív sikerek  
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7.            2 pont 
A látott részletben a szépség, az esztétikum klasszikus, magas minőségének  
lefokozásával, kiüresedésével találkozhatunk.  
Soroljon fel legalább két olyan mozzanatot, motívumot, amely ennek  
példája, jelzése!  (2 pont) 
 
Helyes válasz: 
1-1, összesen 2 pont adható az alábbi (vagy ezekhez hasonlóan a részletből vett releváns) 
érvekre: 
– az egyéjszakás kaland helyszíne egy valamikori elegáns templom vagy palota, amely most 
jelenleg jobbára üresen áll, vagy posztmodern berendezési tárgyakkal van tele; 
– a főszereplő a nyitó párbeszédben saját korábbi írói munkájáról is rezignáltan, kissé 
cinikusan emlékezik meg, később az írói tevékenységet mint a valósághoz nem feltétlenül 
kötődő tevékenységet emlegeti és értékeli; 
– az egyéjszakás kaland hervadó szépségű női szereplője saját identitáskeresése eszközéül 
mobiltelefonnal készült fotókat (köztük aktfotókat) készít, ennek visszaigazolásként pedig 
facebookos kommentárokat (és nem igazi társas kapcsolatok élményét) emleget;  
– a kislányát kereső nő jeleneteiben látható kápolna nem a lelki emelkedettség, a szakrális 
belső élmény színtere – csupán az önmagát elvesztett, és hiába kereső személyiség 
szembesülésének jelképes tere; 
– még ezt a megrázó erejű, keserű önmagával való szembesülést is ironikus kontextusba helyezi 
a narrátor a kislányt keresős jelenetek utáni vágással, amely a kápolna formáját idéző konyhai 
kisgépet (egy narancsléfacsaró-berendezést) ábrázolva a főszereplő ürességének, 
dologtalanságának banalitását, kisszerűségét jelképezi. 
 
8.           3 pont 
Bizonyítsa legalább három észrevétellel, megfigyeléssel (a,b,c), hogy Elisa  
személyiségét a részlet különlegesnek, egyedinek, mindenki mástól  
különbözőnek mutatja!  (3 pont) 
 
Helyes válasz: 
A vizsgázó az alábbiak szerinti (vagy más, a részlettel igazolható helyes) észrevételekre 1-1, 
maximum 3 pontot kaphat: 
 
– Elisa nem beszél soha – ellentétben mindenki mással (még a futók beszédét is halljuk); 
– máshogy, szemérmesebben öltözik, mint lánytársai – csak ő nincs a tengerparton bikiniben; 
– testének is más fénye van, mint a többieknek: sápadtabb, fehérebb; 
– nincsenek harsány gesztusai, alig mozdul, csak mosolya van a drámai pillanatokban; 
– férje még úgy is az ő csodálatának szeretné szentelni az életét, hogy tudja, nem őt szerette 
az asszony igazán. 
 
9.           3 pont 
Figyelje meg azt a beállítást, amelyet az alábbi fáziskép felidéz!  
Hogyan kapcsolódik a beállítás  
a) a cselekményszervezésbe;  
b) a film motívumrendszerébe; 
c) látványvilágába?  
Egy-egy megfigyeléssel mutasson rá a beállítás funkcióira! (3 pont) 
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Helyes válasz: 
Cselekményszervezés:  

A beállítás jelenetváltást jelez, vagyis ugrást, új helyszínt a cselekmény menetében, a 
gyümölcsfacsaró a konyhai helyszín jelzése. 

Motívumrendszere: 
A klasszikus helyszín, a kápolna után a jelen banális, az ipari praktikum jegyében 
született formáját mutatja, miközben a két forma – a kápolna és a gyümölcsfacsaró – 
rímel egymásra (a kislány és az eszköz térbeli pozíciója, formája között is felismerhető 
a párhuzam). 
A Jep Gambardella férfiasságát, múltját felidéző, egy sikeres férfit leíró jelenetek után 
a gyümölcsfacsaró ironikus-fallikus szimbólumként jellemzi a konyhában ülő 
férfikaraktert. 

 
Látványvilág:  

A klasszikus római városkép tágas, totálokban fogalmazott dús, antik enteriőrjei után a 
gyümölcsfacsaró közelije ironikusan jelentőssé teszi a banális szerkezethez kapcsolt 
főhőst. 
 

A vizsgázó 1-1, maximum 3 pontot kaphat a cselekményszervezéssel, a motívumrendszerrel és 
a látványvilággal kapcsolatos helyes megfigyeléseire. 

10.           2 pont 
Két érvvel igazolja, hogy a múltat idéző jelenet nem pusztán flashback,  
visszalépés a múltba, hanem a főszereplő tudatképe, gondolata!  
Érvelésében a térszerkezet, illetve az emlékkép sajátosságaira is utalnia kell!   
(2 pont) 
 
Helyes válasz: 
A vizsgázó 1-1, maximum 2 pontot kap, ha helyesen érvel.  
Érvelésében a térszerkezet (1 pont), illetve az emlékkép (1 pont) sajátosságaira is utalnia kell. 
 
– A múlt képei a jelen valóságos terébe, a szobába ékelődnek: a dohányzó Jep a plafont nézi, 
ott jelenik meg a fodrozódó tenger, a hajó, de a fal és a plafon találkozását jelző építészeti 
díszítőelem is látható a képen; 
– Az idős Jep egy más korban (fürdőruhák, női divat szerint az 1960-as,’70-es évek fordulóján) 
úszik a tengerben. Miután elmerül, majd feljön a felszínre, már fiatal férfiként látjuk. 
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11.           4 pont 
Legalább négy helytálló megállapítással (a-d) érveljen amellett, hogy Sorrentino  
filmjének ábrázolása és narrációja a klasszikus művészfilm jellegzetességeit  
hordozza!  (4 pont) 
 
Helyes válasz: 
1-1, összesen 4 pontot kaphat a vizsgázó, ha helyesen érvel például a következő (vagy ezekhez 
hasonlóan a részlet jelzéseivel, megoldásaival alátámasztható egyéb más) jellegzetességekre 
építve: 
– a film cselekménye viszonylag kevés tényleges fordulatra épül, sokkal jelentősebb szerepet 
kapnak a szereplők közti véletlen találkozások és interakciók; 
– a külső történésekkel egyenrangú szerepet kapnak a belső történések (pl. az emlék- és 
álomjelenetek); a külső történéseket gyakran kíséri a külvilágra, a szereplő arra adott érzelmi-
gondolati reakcióira vonatkozó önelemző belső munka, kommentár (pl. Gambardella 
állandóan visszatérő belső monológja), a főszereplők önanalízise; 
– a szereplők a filmidő jelentős részében csak szemlélődnek, sodródnak, esetlegesnek tűnő (ám 
jelentős belső munkát eredményező, kiváltó) találkozásokat és élményeket élnek át (pl. az 
évtizedekkel korábban elveszett egykori szerelmes későbbi társának feltűnése Gambardella 
lakásánál); 
– a szereplők személyiségrajza, a körülményeikre vonatkozó alapvető információk erősen 
utalásosan, aluljelzetten kerülnek ábrázolásra, ami a film befogadóját állandó készenlétre és  
folyamatos értelmező munkára készteti (pl. Gambardella foglalkozása és életkörülményei 
szétszórt információmorzsái); 
– a film szerkesztésében gyakoriak az értelmezést kívánó vágások, gyakran mosódik el a 
párhuzamosan ábrázolt külső és belső világ közötti határvonal (pl. itt a gyerekét kereső anya 
álomszerű jelenete); 
– az egyértelműen belső, tudati valóságot ábrázoló jelenetek határait néha nem egyértelműen 
jelzi az ábrázolás (pl. az éjszakai emlékjelenet és a kislányát kereső anya jelenetei közti 
kapcsolat); 
- elfogadható a műfaji filmes jegyekkel való szembeállítás is, pl. nincs célorientált hős, nem 
archetipikus karakterek bukkannak fel. 
 

MÉDIA MINIESSZÉ (maximum 15 pont) 
12. 
Írjon rövid esszét „Mindent megteszünk, hogy biztosan érts minket!” címmel,  
amelyben az RTL Klub Fókusz című műsorának egyik blokkja (2014. 11. 06.) 
alapján bemutatja azokat a fontosabb eszközöket, melyek segítik a  
szövegértés hatékonyságának érvényesülését a tömegkommunikációban! 
A témát exponálja azzal, hogy kifejti, miért kitüntetetten fontos a  
médiaszövegeket közreadó intézmények számára azok érthetősége! Ennek során  
a) értelmezze az alábbi állítást!   
„A médiával kapcsolatban egyetlen pillanatra sem szabad elfelejteni, hogy minden 
szempontból érdekvezérelt kommunikációs helyzetekről beszélünk, amelyekben ezért mindig 
különös jelentőséget kap az érthetőség.” (Magyar irodalom 8., 255. oldal, 2016)   2 pont 
b) Az alábbi médiaszövegből vett konkrét példák segítségével mutassa be  
azokat az eszközöket – legalább öt, a médiakommunikációt általában jellemző  
eljárást –, amely segíti a gyors és könnyű megértést, a hatékonyság érvényesülését a 
tömegkommunikációban!  (13 pont) 
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Több mint két éve nem látta kislányát, a most három éves gyerek meg sem ismerné az apukáját! A férfi minden 
vágya, hogy gondoskodó, szerető szülőként részt vegyen a pici életében, de jelen pillanatban azt sem lehet tudni, 
hogy a kislány és anyukája hol él. Hiába ítélte a bíróság a felügyeleti jogot az apának, ha anya és gyermeke úgy 
eltűnt, mintha soha nem is lett volna. 

  
Tonello Chnatal Ildikó 3 éves kislány, olasz-magyar kettős állampolgár, tartózkodási helye jelenleg ismeretlen.  
Édesanyja ellen európai elfogatóparancsot adtak ki. Az olasz bíróság jogerős ítélete a kizárólagos felügyeletet az 
apának ítélte, a Kúria pedig kimondta, hogy a magyar bíróság az ügyben nem illetékes, és elrendelte a gyermeke 
visszavitelét Olaszországba.  
 

  
A szülők Olaszországban éltek, Padova mellett egy kisvárosban. 2011-ben az anya a kéthónapos gyereket 
Magyarországra hozta a karácsonyi ünnepekre. Innen azonban soha nem tértek vissza Olaszországba. A kislány 
magyar útlevelet kapott az édesapa hozzájárulása nélkül. A nő fodrászként dolgozott, Tonello úr pedig 
építőanyag-kereskedőként kellő anyagi hátteret teremtett. Klaudia mégsem ezt választotta. Tonello úr már 
sokadszor jár Mezőtúron, hogy újra láthassa és visszakaphassa gyermekét.  
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Az apa ügyvédje szerint vannak olyan ügyek, amelyek azt mutatják, hogy a hölgyek számára a gyerekszülés után 
az a fontos, hogy a gyerekről csakis egy személyben dönthessenek, a tartásdíjat pedig megkapják, hogy utána 
ebből éljenek. 
 
Helyes válasz: 
a) A vizsgázó 1-1, összesen kettő pontot kaphat akkor, ha értelmezéséből kiderül, tisztában 
van azzal, miszerint a médiaszövegben (főként a kereskedelmi médiában) az anyagi (üzleti) 
haszonszerzés szándéka és/vagy a közbeszéd, a társadalmi nyilvánosság befolyásolása, vagyis 
hatalmi érdekek érvényesítésének a szándéka fogalmazódik meg – ezt jelenti az „érdekvezérelt 
kommunikáció”.   
  
b) A vizsgázó 1-1, összesen maximum 5 pontot kap abban az esetben, ha helyesen fejti ki, 
hogy az érthetőséget elsősorban a  
– műfajiság (műsortípusok, formátumok); 
– a sztereotipikus megfogalmazásmód; 
– a sorozatszerű megjelenés (szerializáció); 
– a jól felismerhető történetkezdemény; 
– a szövegben megjelenő, különböző érdekek és értékrendek által befolyásolt, felkínált  
  értelmezési keret; 
– a rövid és egyszerű, ismert nyelvi formulák alkalmazása; 
– a többcsatornás, egymást illusztráló, értelmező, magyarázó textus (kép, hang, felirat); 
– az erősen redundáns, ismétlésekre szerveződő információadagolás 
 segíti. 
 
(A felsoroltakon túl más, szintén releváns és indokolt válasz is elfogadható.) 
 
A pont akkor jár a vizsgázónak, ha az esszéből (például az alábbiak szerinti 
megfogalmazásban vagy más releváns értelmezésben) kiderül, tisztában van azzal, hogy: 
 
– a filmes műfajokkal bizonyos fokig rokon műsortípusok az előzetes tudásra és 
konvenciókra építő szövegformák, amelyek a kommunikációban részt vevő felek, a 
médiaintézmény és a közönség egymás kölcsönös ismeretére építenek; 
 
– a médiaszövegnek meg kell ragadnia, és fenn kell tartania a befogadó figyelmét. Ehhez az 
szükséges, hogy a lehető leggyorsabban felismerje azt a közeget, ahova került. Egy részlet 
alapján, az egész ismerete nélkül kell benyomást szereznie, és döntést hoznia, hogy marad-e 
az adott szöveggel, vagy távozik. A sztereotipikus megfogalmazásmód segít ebben, vagyis az a 
szövegbe kódolt, helyzetekről és emberekről feltételezett tudás, amely nem teljes, rendszerint 
nem alapul személyes tapasztalatokon, inkább helyesnek tűnő, de egyszerűsítő, ellenőrizetlen 
információkra támaszkodik. A sztereotípiák segítik a befogadót abban, hogy eligazodjon a 
körülötte lévő, de a virtuális világban is; 
 – a sorozatszerűen egymásra épülő, ismétlődő elemekkel dolgozó műsorokkal növeli a média 
a befogadói függőséget, hiszen aki lemarad, az kimarad. Az adott műsort csak az érti, aki 
nyomon követi az egész műsorfolyamot. Másfelől aki így tesz, az ismerősként üdvözli a 
karaktereket, érti az események láncolatát, és megnyugtató „otthonra” lel a széria világában; 
  
– a valóságban a tagolatlan eseményláncok ritkán állnak össze történetté. Sem az események 
időbeli, sem oksági mintázata nem rendeződik lezárt elbeszéléssé. A hírek megfogalmazói 
ezért javaslatot tesznek a történetre. Útjára bocsátanak egy történetkezdeményt, és ha a 
közönség kíváncsi az ügyre, építeni kezdik a narratívát; 
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– a hírmédiában az értelmezési keret áll a történet helyett, ez az a váz, amely értelmet 
ad a történéseknek. Az értelmezést a történetkezdeményhez kapcsolódó értelmezési keret 
segíti, melyet nem a befogadó konstruál, hanem a médiaintézmény. A befogadó aztán vagy 
elfogadja azt, vagy sem.  
 
A vizsgázó további 1-1, összesen maximum 5 pontot kaphat abban az esetben, ha az egyes 
eszközöket a mellékelt műsorblokk alapján helyesen illusztrálja, például a következő (vagy 
más, a szöveg alapján releváns) példákkal. 
 
– műsortípus: napi szórakoztató hírmagazin (Fókusz); 
– sztereotipikus megfogalmazás: ahogy az ügyvédnő értelmezi a helyzetet, az anyát 
sztereotipizálva  – „a gyerekszülés után az a fontos, hogy a gyerekről csakis egy személyben 
dönthessenek, a tartásdíjat pedig megkapják, hogy utána ebből éljenek”; 
– sorozatelv: az eset egy újabb epizód abban a végeláthatatlan sorozatban, amelynek 
szereplői  olyan házastársak, akik egyike magyar (rendszerint az anya), míg a másik fél másik 
országból származik, és akik egyike eltűnik a közös gyerekkel; 
– történetkezdemény: láthatja-e, visszakaphatja-e valaha az apa a kislányát, akitől az anya 
jogtalanul szakította el a gyerekét; 
– értelmezési keret: felelőtlen, saját gyereke érdekét nem néző, számításból (tartásdíj) 
házasodó anya, kontra szerető, felelősségteljes, együttérzésre méltó, áldozatkész apa 
(„gondoskodó”, „szerető”, „kellő anyagi hátteret teremtett”, „kétségbeesetten keresi a 
lányát”, sokadszor jár Mezőtúron”); 
– rövid, egyszerű nyelvi formulák használata: pl. „anya és gyermeke úgy eltűnt, mintha soha 
nem is lett volna”; 
– többcsatornás, egymást magyarázó textus: pl. a „kétségbeesetten keresi a lányát” felirat 
értelmezi az autók szélvédőjére tett felhívást; 
– redundáns, ismétlésre építő szövegforma: pl. a műsorvezető felvezetésében: „Hiába ítélte a 
bíróság a felügyeleti jogot az apának”, majd a narrációban: „Az olasz bíróság jogerős ítélete a kizárólagos 
felügyeletet az apának ítélte”.  
 
A helyesen felépített esszészerkezetre (állítás, megfigyelések, ismeretek alapján történő 
érvelés-bizonyítás, konklúzió) 3 pont adható. 
 



<<
  /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
  /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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /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 <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /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>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /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


