
 

Közgazdasági alapismeretek   emelt szint — írásbeli vizsga 0921 
(elméleti gazdaságtan) 

Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 
 
 
 

KÖZGAZDASÁGI 
ALAPISMERETEK 

     (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) 
 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2010. május 14. 8:00 
 
 

Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc 
 
 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 
MINISZTÉRIUM 

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 ●
 2

0
1

0
. 

m
á

ju
s 

1
4

. 



 

írásbeli vizsga 0921 2 / 20 2010. május 14. 

Közgazdasági alapismeretek  
(elméleti gazdaságtan) — emelt szint 

Azonosító 
jel: 

               

 
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 nem programozható zsebszámológép használható. 
 

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

Feleletválasztás  
 
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 
      

 
 
1. Ha a margarin ára ceteris paribus 5%-kal nő, akkor a vaj kereslete 8%-kal emelkedik. Az 

adatokból számított kereszt-árrugalmasság alapján a két termék kapcsolatát a következő 
jellemzi:  

a) a vaj a margarin kiegészítő terméke 
b) a vaj és a margarin kereslete azonos irányba változik  
c) a vaj kereslete azért növekedett, mert a margarin keresett mennyisége csökkent 
d) mindegyik fenti válasz helyes. 

 
2. Ha egy fogyasztó x és y jószágra vonatkozó költségvetési egyenesének egyenlete  

y = 100 − 4x, akkor ebből tudhatjuk, hogy 
a) az x jószág ára négyszerese az y jószág árának. 
b) a maximálisan vásárolható x jószág mennyisége 100 * 4 = 400. 
c) a fogyasztó elkölthető jövedelme 100. 
d) Mindegyik fenti válasz helyes.  

 
3. Melyik állítás helytelen az alábbiak közül?  

a) Egy jövőben várható pénzösszeg jelenértékét diszkontálással számíthatjuk ki. 
b) A tőkésített érték nem függ a tőkejószág piaci árától. 
c) Ha egy befektetés nettó jelenértéke nulla, akkor a piaci kamatláb egyenlő a belső 

kamatlábbal. 
d) Ha a piaci kamatláb nagyobb, mint a belső kamatláb, akkor érdemes a beruházást 

megvalósítani.  
 

4. Tegyük fel, hogy A országban B országból érkezett külföldi munkavállalók dolgoznak, 
akik a munkabérük jelentős részét hazautalják. A munkavállalók hazautalt jövedelmét   

a) az A országban a GDP részének tekintjük. 
b) az A országban a GNI részének tekintjük. 
c) a B országban a NNDI részének tekintjük. 
d) Egyik fenti válasz sem helyes. 
e) Az a) és c) válasz egyaránt helyes  
f) A b) és c) válasz egyaránt helyes. 

összesen: 
12 pont 

 



 

írásbeli vizsga 0921 4 / 20 2010. május 14. 

Közgazdasági alapismeretek  
(elméleti gazdaságtan) — emelt szint 

Azonosító 
jel: 

               

 
5. Egy nemzetgazdaság egyensúlyban lévő munkapiacán azt tapasztaljuk, hogy az 

árszínvonal bármekkora változtatásával a reálbér változatlan marad. Az ilyen 
makrogazdasági modellt a következők jellemzik:  

a) a nominálbér nem lehet rögzített. 
b) a foglalkoztatás maximális. 
c) a makrokínálati függvény függőleges egyenes. 
d) Mindhárom fenti állítás igaz a modellre.  

 
6. Tegyük fel, hogy a gazdaságban progresszív adórendszerről beszélhetünk. Ez azt 

jelenti, hogy  
a) alacsony jövedelem mellett magas adókulcsot alkalmaznak. 
b) magas jövedelem mellett lineáris az adókulcs. 
c) alacsony jövedelem mellett kisebb az adókulcs, mint magasabb jövedelemnél. 
d) magasabb jövedelem mellett adókedvezmény csökkenti a fizetendő adót.  
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II. Szöveges (kifejtendő) feladatok 
 

1. Igaz−hamis állítások 
 
 
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! VÁLASZÁT INDOKOLNIA IS KELL! A jelölésért önmagában nem jár pont, csak 
a szöveges indoklással ellátott válaszokat értékeljük. Minden helyes indoklás 2 pontot ér.  
 
1. Az a jószágkosár, amelyben az utolsó forintra jutó hasznosság A jószág esetében nagyobb, 

mint B jószág esetében, nem lehet optimális a haszonmaximalizáló fogyasztó számára 
Gossen II. törvénye alapján.  

 
 

 
3 pont  

2. Ha egy tökéletesen versenyző iparágból több vállalat is kilép a piacról, akkor az iparági 
kínálati függvény jobbra eltolódik.  

 
 
 

3 pont  
 
3. Ha a munka határtermék-bevétele megegyezik a határköltséggel, akkor a vállalat tényező- 

felhasználása optimális.  
 
 
 

3 pont  
4. A nominál tranzakciós pénzkereslet nagysága függ az árszínvonal nagyságától.  
 
 
 
 

3 pont  
5. Ha a gazdaságban munkanélküliség van, akkor a foglalkoztatási függvény pozitív 

meredekségű.  
 
 
 
 

3 pont  
6. Készpénzt a kereskedelmi bank nem bocsáthat ki.  
 
 
 

összesen: 
18 pont 

 

3 pont  
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2. Összehasonlítás 
 
Írja le röviden a párba állított kategóriák tagjai közötti kapcsolatot az alábbiak szerint! 
Egyrészt adja meg, hogy milyen tulajdonság alapján tartoznak össze vagy alkotnak egy párt, 
tehát miben azonosak, másrészt legalább két szempontból különböztesse meg őket egymástól!  
 
2.1. Mi az azonosság és különbség az alábbi fogalmak között? 

Kötvény – Részvény 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Mi az azonosság és különbség az alábbi fogalmak között? 

5 pont  
Fogyasztási függvény – Megtakarítási függvény 

 
 
 

összesen: 
10 pont 

 

5 pont  
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3. Kiegészítés  

 
Egészítse ki az alábbi táblázatot a tanult összefüggések ismeretében! Írja be a számmal jelzett 
mezőbe a sorhoz illeszkedő szöveget vagy a hiányzó függvény megnevezését! A kiegészítést a 
megfelelő hivatkozási számmal együtt táblázaton kívül is felírhatja.  
 
Az alábbi táblázatban a termelési függvény, a határtermék függvény és az átlagtermék 
függvény kapcsolatait elemezzük. A táblázat soraiban szereplő összefüggések, szabályok 
hiányzó elemeit kell beírnia a számozott részbe.  
A kitöltésnél vegye figyelembe a következőket:  

– a táblázat kitöltése soronként történik, egy sor egy összefüggésnek felel meg, 
– a táblázat sorai egymástól függetlenek, tehát az összefüggést az előző sor adatai nem 

befolyásolják, 
– a „fennálló összefüggés” kijelöli a vizsgált tartományt, vagy megnevezi azt a feltételt, 

amely mellett a szabályt meghatározzuk,  
– minden sorban csak a kijelölt függvényre jellemző összefüggést kell meghatározni az 

információkhoz illeszkedően.  
 

 

Fennálló összefüggés A vizsgálandó függvény 
megnevezése 

Kiválasztott függvény 
menetének jellemzője, 
vagy nevezetes pontja 

Példa: 

Növekvő hozadék esetén 3.0. gyorsulva nő 

 Megoldás: 
3.0. = a termelési függvény  

Feladatok:
Két függvény 
metszéspontjánál az átlagtermék függvény  

3.1. 

Amíg a határtermék 
függvény pozitív. a termelési függvény  

3.2. 

Adott technikai feltétel 
mellett a kibocsátás 
maximális, ha  

a határtermék függvény  
3.3. 

Akkor maximális a 
termelékenység, ha  

3.4. 
maximális  

Amikor a határtermék 
függvény az átlagtermék 
függvény alatt halad, 

az átlagtermék függvény 
3.5. 

Amíg a határtermék 
függvény növekszik, a termelési függvény  

3.6. 

 
 

összesen 
6 pont 
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4. Elemző, értékelő feladat  

 
 
A különböző jellegű árfolyamváltozás gazdasági hatásait kell értékelnie és el kell döntenie, 
hogy a táblázatban szereplő állítások közül melyik igaz és melyik hamis!  
 
Az alábbi ábra a forint 2008. évi árfolyamváltozásait szemlélteti. A grafikon 12 vízszintes 
szakasza egy-egy hónap változásait különíti el, a feliratok az egyes hónapok első napját 
jelölik. Elemezze az ábrát, és döntse el a táblázatban szereplő állítások mindegyikéről külön-
külön, hogy igaz vagy hamis! Írja be a táblázatba ezeket a minősítéseket!  
 

 
(Forrás: mnb.hu) 
 
 
Sorszám Állítások Igaz, hamis 
Példa Az árfolyam emelkedés azoknak kedvező, akik forintot 

szeretnének átváltani euróra.  Hamis 

4.1. Szeptemberben volt a legerősebb a forint az euróval szemben. 
 

4.2. 
Májusban a forint erősödött, és ez a változás ösztönözte az 
idegenforgalmat, az euróval hazánkba érkező, illetve a 
bevásárló turizmust. 

 

4.3.  Júliusban az árfolyamváltozás kedvezőtlenül érintette a hazai 
áruexportőröket. 

 

4.4. Az októberi árfolyamváltozás miatt a devizaalapú hitelek 
törlesztőrészletei jelentősen megemelkedtek. 

 

4.5. Március az egyik olyan hónap, amikor a forint erősödése 
miatt az áruimport mérséklődésére lehet számítani. 

 

 
Indokolja meg a 4.3. pontra adott válaszát!  

összesen 
6 pont 
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III. Számítást, ábrázolást igénylő feladatok 
 

Az egyes feladatoknál megfogalmazott pontos utasítás szerint járjon el: végezze el a szükséges 
számításokat, és/vagy készítse el a feltételekhez illeszkedő ábrákat! Válaszait a feladatban 
szereplő részkérdés sorszámával jelölje meg! A számítási feladatoknál nem elegendő az 
eredmények felírása; a számítás elméleti alapjait, az alkalmazott képleteket is rögzítse a 
feladatlapon!  
 
 
5. feladat 

 
Egy tökéletesen versenyző piacon a jelenlegi rövid távú egyensúly fennállása mellett a 
keresleti és kínálati viszonyokat az alábbi függvényekkel jellemezhetjük:  
 

QD = 240 – 4 P    QS = 60 + P 
 
A függvényben szereplő Q minden egyes egysége 1000 darab terméket jelöl.  
 
5.1. Számítsa ki, hogy hány vállalat termel jelenleg a piacon, ha egy vállalat határköltség 

függvénye a következő: MC = q2 − 3q + 26 ! Az MC függvényben szereplő q minden 
egysége egy darab terméket jelöl.  

 
5.2. Tegyük fel, hogy a fogyasztók új információkhoz jutnak a termék hasznosságát illetően. 

A termék használatával együtt járó környezeti ártalmak miatt a fogyasztók minden 
egyes terméket már csak az eredeti ár feléért hajlandók megvásárolni. 
Írja fel az új feltételnek megfelelő keresleti függvény egyenletét, és rendezze Q-ra!  

 
 
 

összesen 
8 pont 
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5. feladat megoldásának folytatása  
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6. feladat  

 
Nagymama, aki már nyugdíjas, kaparós sorsjegyen 3 millió forintot nyert. Arra 
ösztökéli egyetemista unokáját, Döncit, hogy vágjanak bele közösen egy vállalkozásba. 
Azt javasolja, hogy alapítsanak egy bt-t, vegyék bérbe és üzemeltessék a sarki fagyizót.  
Dönci az ajánlatot fontolóra vette, utána érdeklődött a lehetőségeknek, és a következő 
kalkulációt készítette el.  

• A cégalapítással kapcsolatos jogi eljárás költsége 450 000 forintba kerülne.  
• A kétéves bérletre meghirdetett fagyizó üzemképes állapotban van, a működési 

engedély meghosszabbítása érdekében festés-mázolásra, vízcsapok cseréjére és 
egy pénztárgépre mindenképpen szükség van. Dönci szeretné ha sikerülne a 
hűtőpultot korszerűbb és csendesebb üzemeltetésűre kicserélni. A felújítás és a 
gépek cseréje 1 800 000 forintból megoldható. A gépek elhasználódási ideje 2 
év.  

• A havonta fizetendő bérleti díj kétféle módon határozható meg. A nyári 
időszámítás alatt (pontosabban április 1-jétől október 31-ig) a bérleti jogviszony 
keretében biztosítják az alapanyagok szükség szerinti ütemes kiszállítását is, 
havi 4,5 millióért. Ez a díj átalány, nem függ attól, hogy az alapanyag havi 
felhasznált mennyisége hogyan változik. Ha az üzlet nem üzemel, és alapanyag 
szállításra sincs szükség, akkor az üzlethelyiség bérleti díja havi 1 millió forint 
lesz. Az eddigi gyakorlat alapján a fagyizót továbbra is csak a nyári időszámítás 
hónapjaiban üzemeltetik.   

• A rezsiköltségeket (hűtés, világítás, vízfogyasztás) a bérleti díjon felül fizetni 
kell. Tapasztalatok szerint ez a költség havi átlagban 120 000 forintnak felel 
meg.  

• A nyitva tartási idő miatt egy főállású és egy részmunkaidős kisegítőre is 
szükség lesz, amellett, hogy a nagymama is teljes munkaidőben dolgozik. Ha 
sikerül diák alkalmazottakat szerződtetni, akkor a havi munkabér-kifizetés annak 
járulékaival együtt 392 000 forint. A béreket csak a nyitva tartási idő alatt kell 
fizetni.  

• A nagymama feladja eddigi 4 órás jegyellenőri állását, amelyért eddig minden 
hónapban 60 000 forint díjazásban részesült.  

• Dönci fizikai munkát nem végez a fagyizóban, de a könyvelést maga vezeti. 
Ezért lemond az angol nyelvtanításról és szünetelteti újságcikkírói munkásságát 
is, amelyek együttesen havi átlagban 50 000 forintot biztosítottak számára.  

• A bevétel egyenetlen eloszlása miatt lehetnek olyan hónapok, amikor hitelt kell 
felvenni a bérleti díj fizetése érdekében. A legkedvezőtlenebb esetben ez 3 
hónapot jelenthet, amikor a hiány 1,0; 1,2; és 1,8 millió értékben jelentkezik. A 
téli hónapok bérleti díját is hitelből kell fizetni. Ezeknek a hiteleknek 
mindegyike 1 hónapos lejáratú, tehát 1-1 havi kamatot kell fizetni a folyósításért. 

• A hitelkamatláb évi 15%, a betéti kamatláb 8%.  
 

A szükséges számítások elvégzése után válaszoljon az alábbi kérdésekre!  
Az eredményeket ezer forintban adja meg!  

összesen 
16 pont 
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6.1. Készítsen kimutatást az explicit költségekről, sorolja fel tételesen mindegyiket, és 

állapítsa meg ezek egyéves összesített nagyságát! A megoldáshoz használja fel az 
alábbi táblázatot! (A szükségesnél több sort készítettünk elő, mert előfordulhat, 
hogy tévesen kitöltött sort át fognak húzni, és így a helyes válasz új sorba 
kerülhet!) 

 
6.2. Készítsen tételes kimutatást az implicit költségekről, sorolja fel tételesen 

mindegyiket, és állapítsa meg ezek egy évre jutó nagyságát. 
 
6.3. Számítsa ki, hogy mekkorának kell lenni az első éves forgalomnak ahhoz, hogy ne 

legyen veszteséges a vállalkozás! (Tegyük fel, hogy a bérleti szerződést január 1-
jétől kötik meg, s a bérleti díjat is ekkortól kell fizetni.) 

 
6.4. Tegyük fel, hogy Dönci a következő tanévben (szeptembertől) külföldi ösztöndíjjal 

Angliában folytatja tanulmányait, ezért már nem vesz részt a vállalkozásban. Emiatt 
a könyvelést külső szakemberre kell bízni. A könyvelő 4 hónapra jutó bére 300 000 
forint. Hogyan változik ennek hatására a számviteli költség és a gazdasági profit 
nagysága?  
Számítsa ki e két kategória változás utáni új értékeit, ha az éves bevétel a 
feltételezések szerint 44 millió forint! 

 
Segédlet a 6. feladat megoldásához  

 

Sorszám Megnevezés Összeg 

 EXPLICIT  
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Sorszám Megnevezés Összeg 

 IMPLICIT  
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7. feladat  
 
Egy kétszereplős gazdaságban 12 százalékos kamatláb mellett az árupiacon egyensúly van, és 
a jövedelem 4000. Ha a kamatláb 5 százalékkal csökkenne, az új egyensúlyi jövedelem 9000 
lenne.  

7.1. Írja fel a fogyasztási függvény egyenletét, ha a beruházási keresleti függvény  

I(i) = 1500 – 10 000i összefüggéssel írható le, ahol i a kamatláb századrészével egyezik 
meg!  

A gazdaság pénzpiacáról is vannak adataink: A pénzkeresleti függvény  

MD = 0,8Y − 10000i + 400, a reálpénzkínálat MS/P = 4200, P = 1. (Az i most is a kamatláb 
századrészével egyezik meg!)  

7.2. Számítsa ki az árupiac és a pénzpiac együttes egyensúlyát biztosító jövedelem és 
kamatláb nagyságát!  

Az ország számára kedvezőtlen árfolyamváltozások miatt a jegybank 50 bázisponttal emelte a 
jegybanki kamatlábat, amelynek hatására a pénzpiaci kamatláb 1 százalékkal emelkedett.  

7.3. Jellemezze a kamatláb növekedésének hatását az árupiacra és a pénzpiacra a következők 
szerint! Számítsa ki változatlan jövedelemszintet feltételezve, hogy milyen piaci 
helyzetet idéz elő a változás, és határozza meg a kamatlábváltozás hatására kialakuló 
túlkereslet vagy túlkínálat nagyságát mindkét piacon!  

összesen 
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8. feladat 
 

Egy gazdaság termelési függvénye 
2

66
960
LY L= ⋅ − , ahol L értéke főben 

értendő. A népesség összetételéről a következő információink vannak: a népesség száma 4800 
fő, ebből munkaképes 3600 fő, és a népesség 12,5 százaléka az inaktív népességcsoporthoz 
tartozik.  
Ismerjük a munkakeresleti és munkakínálati függvényeket:  

2640 48 ,   D WL
P

= − ill. 96 240,   S WL
P

= − A reálbér jelenlegi szintje 30 egység.  

 
8.1. Jelölje L*-gal az aktív népesség számát, és számítsa ki a példabeli nagyságát!  

8.2. Számítsa ki, hogy a gazdaság jelenlegi helyzetében hány főt foglalkoztatnak!  

8.3. Számítsa ki pontosan a makroszintű kibocsátás jelenlegi értékét!  

8.4. Határozza meg, hogy mennyi lenne ebben a gazdaságban a potenciális kibocsátás értéke! 

8.5. Az induló feltételek között meghatározott reálbérszint mellett határozza meg az összes 

munkanélküli számát, és különítse el a kényszerű és önkéntes munkanélküliek számát!  

8.6. Számítsa ki az aktivitási rátát és a munkanélküliségi rátát a jelenlegi foglalkoztatási szint 

mellett!  
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témakör a feladat sorszáma maximális 
pontszám 

elért 
pontszám

a témakör 
maximális  
pontszáma 

a témakör 
elért  

pontszáma
Választásos, 

egyszerű rövid 
választ igénylő 

feladatok 

Feleletválasztás 1–6. 12  12   

Szöveges 
(kifejtendő) 

feladatok 

1. Igaz−hamis állítások 18   

40  2. Összehasonlítás 10  
3. Kiegészítés 6  
4. Elemző, értékelő feladat 6  

Számítást, ábrázolást 
igénylő feladatok 

5. feladat 8   

48   6. feladat 16   
7. feladat 12   
8. 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


