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Bevezető

Magyarország európai uniós csatlakozása óta hatékony fogyasztóvédel-
mi politika biztosítja az egységes piac megfelelő és hatékony működését 
közösségünkön belül. Ennek célja, hogy garantálja a fogyasztók kereske-
dőkkel szembeni jogait, valamint fokozott védelmet nyújtson a kiszolgálta-
tott fogyasztók számára. Jól ismert az is, hogy a fogyasztóvédelmi szabá-
lyok révén javítani lehet a piaci eredményeket a teljes gazdaság számára. 
Ma a 21. században az is különösen fontos, hogy méltányosabbá teszik a 
piacokat, és a fogyasztók jobb tájékoztatása mellett zöldebb és szociáli-
sabb piaci eredményekhez vezethetnek. A tudatos fogyasztói magatartás 
kialakítása, valamint fogyasztók biztonságának és gazdasági érdekeinek 
hatékony védelme az uniós szakpolitika alapvető célkitűzésévé vált. Ennek 
megvalósulását segítik elő a magyar jogi szabályozások, melyek időről idő-
re változnak, igazodva az új piaci és társadalmi kihívásokhoz, fogyasztói 
kockázatokhoz.

A tisztességes kereskedelem, a vásárlóbarát szolgáltatás, a felelős gyár-
tás persze tudatos fogyasztókat is igényel, akik a saját szükségleteik kielé-
gítése mellett a fenntarthatóságot is szem előtt tartják.  

A fogyasztóvédelmi politika uniós cselekvési programja a 2020. novem-
ber 13-án elfogadott új fogyasztóügyi stratégián alapszik. A stratégia a 
2020–2025 közötti időszakra vonatkozó uniós fogyasztóvédelmi politikára 
vonatkozó aktualizált jövőképet vázolja fel, amelynek mottója „A fogyasz-
tók rezilienciájának erősítése a fenntartható helyreállítás érdekében”. Célja 
továbbá, hogy kezelje a fogyasztók COVID-19 világjárvánnyal kapcsolatos 
közvetlen aggályait.
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A stratégia öt kiemelt területre terjed ki:

Zöld átmenet: a fogyasztói jogokkal kapcsolatos új kihívások kezelése, 
valamint a zöld átállás által a tudatosításra kínált lehetőségek kiakná-
zása, gondoskodva arról, hogy a fenntartható termékek és életstílu-
sok földrajzi elhelyezkedéstől vagy jövedelemtől függetlenül mindenki 
számára hozzáférhetőek legyenek;

Digitális átalakulás: biztonságosabb digitális tér kialakítása a fogyasztók 
számára, ahol védik jogaikat, és egyenlő versenyfeltételek biztosítása 
annak érdekében, hogy az innováció új és jobb szolgáltatásokat nyújt-
hasson valamennyi európai polgár számára;

Hatékony végrehajtás és jogorvoslat: a COVID-19 fogyasztói jogokra 
gyakorolt hatásának kezelése, valamint a környezetbarát jellegre vo-
natkozó félrevezető állítások és az online befolyásolási technikák és 
a személyre szabás terén folytatott tisztességtelen kereskedelmi gya-
korlatok kezelése. Míg a fogyasztói jogok érvényesítése elsősorban a 
nemzeti hatóságok feladata, az EU fontos koordinációs és támogató 
szerepet tölt be, amelyet a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló 
rendelet támaszt alá;

Konkrét fogyasztói igények kielégítése: azon fogyasztók igényeinek fi -
gyelembevétele, akik bizonyos helyzetekben kiszolgáltatottak lehet-
nek, és további biztosítékokat igényelhetnek. Ezt a társadalmi körül-
mények, illetve az egyének vagy fogyasztói csoportok sajátos jellemzői 
indokolhatják; 

Fogyasztóvédelem a globális környezetben: az importáruk biztonsá-
gosságának garantálása és az uniós fogyasztók védelme a nem uniós 
gazdasági szereplők által alkalmazott tisztességtelen gyakorlatokkal 
szemben a piacfelügyelet és az uniós partnerországok illetékes ható-
ságaival való szorosabb együttműködés révén. 

Jelen kiadványunkban a megváltozott helyzethez igazodó jogszabályi vál-
tozásokat ismertetjük röviden, remélve, hogy ezzel is hozzá tudunk járulni 
a szakpolitikai gazdasági és társadalmi célok eléréséhez és a közös jól-lét 
biztosításához.

Németh László
kurátor
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A szavatossági és jótállási igények intézésének 

eljárási szabályairól

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dol-
gokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének el-
járási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet változásai 
2021.01.01-től:

A már hivatkozottak szerint a fogyasztók alapvető érdeke az, hogy a fo-
gyasztói jogaik tekintetében minél szélesebb körű, alaposabb tájékozta-
tást kapjanak. A vállalkozás és fogyasztó közötti jogviták egy jelentős része 
nem fogyasztóvédelmi hatósági ügy, hanem polgári jogi kérdés. Ennek kö-
vetkeztében a fogyasztói jogviták elintézésére megoldást kínáló békélte-
tő testületek szerepének növelése, tevékenységük megismertetése a fo-
gyasztók alapvető érdeke.
Ennek keretében került sor a fogyasztói igénybejelentés szabályait tartal-
mazó NGM rendelet módosítására, többek között azzal, hogy a fogyasztói 
igény bejelentése során felvett jegyzőkönyvnek már tartalmaznia kell az 
arról való tájékoztatást, hogy a fogyasztó jogvita esetén a békéltető 
testülethez is fordulhat.
A 4. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A vállalkozás által a fo-
gyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegy-
zőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita 
esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által 
működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
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A napi gyakorlatban sok problémát jelentett a fogyasztóknak, hogy a fo-
gyasztói igény bejelentése során a vállalkozások nem közölték azt, hogy 
a kijavított kicserélt terméket a fogyasztó mikor veheti át. A rendelet 
módosítása ezen tájékoztatás megadásának kötelezettségével segíti a fo-
gyasztókat.
Az 5. § az alábbiak szerint módosul: A vállalkozásnak törekednie kell arra, 
hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. 
Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, 
akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a 
csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzá-
járulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolásá-
ra alkalmas más módon történik.

A fogyasztói jogviták intézése során ugyancsak problémát jelentett, hogy 
nem volt szabályozva a bizonyítás eszközeként felhasznált szakvélemény 
tartalma. A módosítás ennek pontosításával orvosolta ezen problémát.
A 6. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Ha a fogyasztó szavatos-
sági és jótállási igényének megítéléshez szakvélemény beszerzése szüksé-
ges, a szakvélemény kötelező tartalmi elemeit az 1. melléklet tartalmazza.
A 7. § (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: (1) Ha a fogyasztó kijavítás 
iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószol-
gálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a vállalkozást hala-
déktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről.

(1a) A javítószolgálat köteles igazolható módon a vállalkozást értesíte-
ni a termék kijavítását követő öt munkanapon belül a javítás elvég-
zéséről.

(1b) A javítószolgálat köteles igazolható módon értesíteni a vállalko-
zást a megállapítást követő öt munkanapon belül:

a) ha az ingó dolog első alkalommal történő javítása esetén 
megállapítást nyer, hogy az ingó dolog nem javítható;

b) ha az ingó dolog javítása előreláthatóan tizenöt napnál hosz-
szabb időt vesz igénybe, a javítás várható idejéről;

c) ha az ingó dolog javítása nem lehetséges harminc nap alatt.

A 8. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A 4–7. §-ban foglalt ren-
delkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasz-
tóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.
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A 11. § szerint a rendelet módosított részeit a 2021.01.01-ét követően kö-
tött szerződésekre kell alkalmazni.

Az 1. számú melléklet a következő:
A B

1. Szakvélemény

2. Megrendelő neve és címe:

3. Üzlet neve és címe:

4. Vizsgálat tárgya:

5. Vizsgálati díj összege:

6. Vizsgálati díj fi zetésére kötelezett:

7. Termék beérkezésének időpontja:

8. Vásárlás időpontja:

9. Minőségi kifogás bejelentésének időpontja:

10. Fogyasztó kifogása:

11. Vizsgálati módszerek:

12. Vizsgálat megállapításai indokolással ellátva:

13. Tájékoztatás:

14. Egyebek:

1. Szakvélemény 
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet változásai 2021.01.01-től:
A jótállásra vonatkozó szabályok a rendelet hatályba lépése, azaz 2003 óta 
gyakorlatilag nem változtak. Ezen időszak alatt a műszaki fejlődésnek kö-
szönhetően egyre több új, nagy értékű, magas műszaki tartalommal bíró 
termék jelent meg a piacon, új értékesítési formák jöttek létre. Ezzel együtt 
megváltozott az egyes vállalkozások piaci magatartása, és természetesen 
ehhez kapcsolódóan a fogyasztók elvárásai, igényei is.
A módosítások célja a kötelező jótállásra vonatkozó előírások egyértelmű-
vé tétele volt annak érdekében, hogy a fogyasztók minőségi kifogással 
kapcsolatos panaszainak intézését előíró szabályok átláthatóak legyenek, 
és minél jobban segítsék a hatékony fogyasztói jogérvényesítést.

A nagy értékű termékeknél a fogyasztók jogosan várják el, hogy azok 
hosszabb ideig üzembiztosan használhatóak legyenek. A sávos jótállás 
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bevezetésével a jogalkotó közvetetten a gyártókat is ösztönzi arra, hogy 
megbízhatóbb, a fogyasztók igényeit jobban, kiszolgáló termékeket gyárt-
sanak.

A 2. § az alábbiak szerint módosul:
A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási 
ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó 
eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.
E határidők elmulasztása – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – jogvesz-
téssel jár.

Vannak olyan kötelező jótállás hatálya alá tartozó termékek – pl. beépíthe-
tő tűzhely –, amelyek esetében szakember általi beüzemelés szükséges a 
termék használatához. Azonban előfordulhat pl. egy új lakás építése során, 
hogy az előre megvásárolt termék beüzemelésre a vásárláshoz képest csak 
jóval később kerül sor. A módosítás értelmében, ha ezt a fogyasztó a vá-
sárlást követő hat hónapon túl teszi meg, akkor a jótállás kezdő időpontja 
a termék átadásának (a vásárlásnak) a napja lesz. Ez a fogyasztókat éssze-
rű döntés meghozatalára hívja, hogy csak akkor vásároljanak beüzemelést 
igénylő terméket, ha azt a vásárlást követő 6 hónapon belül használatba 
is veszik.
A 2. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: a fogyasztó a fogyasztási 
cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, ak-
kor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának 
napja.

A 2020. december 31-ig hatályos szabályozás szerint amennyiben a kötele-
ző jótállás alá tartozott terméket a vállalkozás kijavította, azon időtartam-
mal, ameddig a termék a vállalkozásnál volt, azaz a fogyasztó nem hasz-
nálhatta, a jótállás időtartama nem hosszabbodott meg. A módosítást ezt 
megváltoztatva biztosít többletjogot a fogyasztónak.
A 2. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: a fogyasztási cikk kijaví-
tása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás 
napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket 
a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
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A 3. § (3) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: a jótállási jegyen fel kell 
tüntetni az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fo-
gyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működte-
tett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti, továbbá a vállalkozás 
bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy 
aláírását, elektronikus dokumentumon való átadás esetén az elektronikus 
aláírást.

Mivel az online kereskedelem részaránya szinte napról-napra nő, így a 
kötelező jótállással érintett termékek kereskedelme is egyre nagyobb há-
nyadban tevődik át az online térbe. Ennek következtében szükségessé vált 
a jótállási jegy elektronikus úton való átadási lehetőségének biztosítása, 
és e tekintetben a jótállás kezdő időpontjának a meghatározására, azaz az 
e-jótállási jegy bevezetésére.
A módosítás alapján a kötelező jótállás alá tartozó terméket értékesítő vál-
lalkozás a Korm. rendelet előírásainak megfelelő jótállási jegyet elektroni-
kus úton is átadhatja a fogyasztó részére mind offl ine, mind online vásár-
lás esetén. Természetesen arra is lehetőség van, hogy a vállalkozás online 
vásárláshoz papír alapú jótállási jegyet mellékeljen.

A Korm. rendelet választási lehetőséget biztosít a vállalkozás számára, 
hogy milyen módon, elektronikusan, vagy papír alapon biztosítja a jótál-
lási jegyet. Természetesen, ha a fogyasztónak pl. nincs e-mail címe, vagy 
papír alapon kéri a jótállási jegyet, akkor a vállalkozás köteles papír alapon 
biztosítani a fogyasztó részére a jótállási jegyet.
A 3. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: a vállalkozás az e rendelet 
előírásainak megfelelő jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja a fo-
gyasztó részére. A fogyasztó részére elektronikusan átadott számla jótál-
lási jegyként akkor fogadható el, ha tartalma megfelel e rendelet jótállási 
jegyre vonatkozó előírásainak is. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus 
úton való átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezé-
sét követő napon köteles. Ha a vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus 
dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést 
biztosító elérési cím formájában bocsátja azt a fogyasztó rendelkezésére, 
akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig 
nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell. A 
vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a 
termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles.
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A 3. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Vita esetén az (5) be-
kezdésben meghatározott kötelezettség teljesítését a vállalkozás köteles 
bizonyítani.
Gyakorlati tapasztalatok alapján több vállalkozás – jogsértő módon – a 
jótállási igény érvényesítési feltételeként megkövetelte a termék eredeti 
csomagolásának a megőrzését, bemutatását. Több termék esetében ez a 
gyakorlatban is nehézséget okozott a fogyasztónak, mivel a nagyobb ter-
mékek – mosógép, hűtőgép – fóliás csomagolásának sértetlenül történő 
megőrzése egyszerűen nem volt mód. A módosítás egyértelműen kimond-
ja, hogy a jótállási igény érvényesítésének nem feltétele a termék cso-
magolásának megőrzése.
A 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A jótállásból eredő jogok 
– a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása eseté-
nek kivételével – a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető 
feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi 
visszaszolgáltatása.

A módosítás alapján a fogyasztó részére az előzőnél szélesebb körben 
kerül biztosításra a jótállási igény érvényesítésének helye, amely – a 
fogyasztó választása szerint – lehet a vállalkozás székhelye, telephelye, fi -
óktelepe illetve a javítószolgálat is. A jogalkotó célja a módosítással az volt, 
hogy elkerülhető legyen az a gyakorlat, hogy a jótállási igény intézésének a 
helyeként a vállalkozás kizárólag a székhelyét jelöli meg.
Az 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A fogyasztó a kijavítás 
iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephe-
lyén, fi óktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javító-
szolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A gyakorlati tapasztalatok alapján sűrűn előfordult, hogy a vásárlást köve-
tően meghibásodott termék a többszöri javítás után sem volt használható. 
Ez különösen nagy értékű, a mindennapi élethez gyakorlatilag elengedhe-
tetlen termékek – pl. mosógép, kazán, hűtőgép – esetében jelentett jelen-
tős érdeksérelmet a fogyasztónak.
A módosítást megelőző szabályozás nem határozta meg egzakt módon, 
hogy hány javítást volt köteles elfogadni a fogyasztó, így azt sem, hogy 
hány javítás után volt köteles kicserélni a terméket a vállalkozás. Ebből 
adódott a fogyasztóvédelmi hatóságnál, és a békéltető testületeknél a fo-
gyasztói beadványok jelentős része. A Korm. rendelet módosítása konkrét 
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számot határoz meg, mivel a jótállási időn belüli harmadik javítást kö-
vető újabb meghibásodás esetére kötelező cserét ír elő. Amennyiben 
ez nem lehetséges, akkor a vásárláskori vételárat kell visszatéríteni a fo-
gyasztó részére, amennyiben ezt kéri. A cserét vagy a vételár visszatérítését 
a harminc napos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül 
kell a vállalkozásnak teljesítenie.
Az 5. § az (5) bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint: Ha az e rendelet-
ben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alka-
lommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, 
hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hi-
ányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicse-
rélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a 
fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfi zetését 
igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján ki-
bocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül 
a fogyasztó részére visszatéríteni.
Az 5. § a (6) bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint: Ha az e rende-
letben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három 
alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó 
eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasz-
tó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a 
fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttat-
ni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. 
Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a 
fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfi zetését 
igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján ki-
bocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül 
a fogyasztó részére visszatéríteni.

Az 5. § a (7) bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint: Ha a fogyasztási 
cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számí-
tott harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése 
hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos ha-
táridő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a 
fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó 
által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfi zetését igazoló 
bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsá-
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tott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijaví-
tási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó 
részére visszatéríteni.

Az esetleges visszaélések elkerülése érdekében a módosítás alapján meg-
határozott előírások Korm. rendelet 1. melléklet 8. pontjában felsorolt fo-
gyasztási cikkek közül az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, 
quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépko-
csira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, va-
lamint a 9. pontban meghatározott motoros vízi járműre nem vonat-
koznak.
Az 5. § a (8) bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint: Az (5)–(7) bekez-
dés előírásai az 1. melléklet 8. pontjában felsorolt fogyasztási cikkek közül 
az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, 
segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, 
utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a 9. pontban meghatározott 
motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

A 7/B. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A 2–7. §-ban foglalt 
rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fo-
gyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.
A Melléklet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez az alábbiakkal egészül 
ki:

30. nyílászárók 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen ablak, kül- és 
beltéri ajtó, garázsajtó;

31. árnyékolástechnikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így külö-
nösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, 
szalagfüggöny;

32. kaputelefon, riasztóberendezés, kamerás megfi gyelőrendszer 10 
000 Ft eladási ár felett;

33. garázskapu és egyéb kapu meghajtás, vezérlés 10 000 Ft eladási 
ár felett;

34. zuhanykabin, kád, csaptelep 10 000 Ft eladási ár felett;
35. napkollektor, napelemrendszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
36. játék hoverboard, játék elektromos roller, játék drón 10 000 Ft 

eladási ár felett;
37. külön jogszabályban nyílt kategóriába sorolt drónok 10 000 Ft 

eladási ár felett.





ALAPÍTVÁNY A SZÉKESFEHÉRVÁRI
FOGYASZTÓVÉDELEMÉRT

 8000 Székesfehérvár,
Rákóczi út 25.



<<
  /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


