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Fontos tudnivalók 
 

 
 

Kedves Érettségiző! 
 
 
 

A munka megkezdése előtt javasoljuk, nézze át a teljes feladatsort!  
 
Ügyeljen a feladatok és kérdések figyelmes olvasására és pontos értelmezésére! 
 
A teszt jellegű, illetve választásos feladatok megoldásakor gondolja át alaposan válaszát! 
Amennyiben a teszt jellegű feladatoknál az összes válaszlehetőséget megjelöli, akkor nem kap 
pontot. Ha a helyes megoldások számánál többet jelöl meg, akkor a többletválaszok száma a 
pontszámát csökkenti. (A feladatokra kapott pontszám nem lesz negatív.)  
 
Tévedés esetén javíthatja a rossz megoldást, de helyes válasznak csak az egyértelmű javítás 
fogadható el. A bizonylatoknál különösen ügyeljen a szabályos javítás előírásainak 
megtartására! 
 
A könyvelési feladatok kidolgozásakor használja a mellékelt számlatükröt! 
 
A feladatokban megadott adó- és járulékmértékeket használja! 
 
A megoldás során tiszta, rendezett külalakkal dolgozzon!  
 
A megoldások kidolgozását az erre a célra kijelölt helyen végezze! Készítsen áttekinthető 
mellékszámításokat! 
 
 
 
Eredményes munkát és sikeres érettségi vizsgát kívánunk! 
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VÁLASZTÁST, RÖVID, EGYSZERŰ VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 

 
1. feladat (6 pont) 

Az 1−6. sorszámú tesztfeladatoknál a sorszámmal megjelölt állításokhoz négy 
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 
feladat után található táblázatba! 
 
Figyelem! Csak egy-egy helyes válasz fogadható el. Nem egyértelmű jelölésre pont nem 
adható. Javítás esetén helyes válasznak csak a szabályos, egyértelmű javítás fogadható el. 

 
1. A kínálati függvény azt fejezi ki, hogy 

 
a) milyen mennyiséget kínálnak valamely termékből a termelők eladásra, különböző 

árak mellett. 
b) milyen mennyiséget adnak el az eladók valamely termékből. 
c) milyen árat kínálnak a vevők valamely termékért. 
d) milyen árat kínálnak az eladók valamely termékért. 

 
 

2. Az alábbiakban felsoroltak közül az a személy lehet egyéni vállalkozó, aki 
 

a) egyéni cég vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja. 
b) bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy. 
c) aki rendelkezik a hatóságokhoz bejelentett telephellyel. 
d) akinek van vállalkozói igazolványa. 

 
 

3. Az alábbi felsorolásból nem része az állami gazdasági beavatkozás jól elkülöníthető 
területeinek 
 

a) a nemzetgazdasági kapcsolatok kiépítése. 
b) a gazdaság működési törvényes kereteinek kialakítása. 
c) a gazdaságba történő közvetlen beavatkozás. 
d) a monetáris politika eszközrendszerének kialakítása. 

 
 

4. Az állami költségvetés mérlege deficites, 
 

a) ha a bevételek fedezik a kiadásokat. 
b) ha a költségvetés kiadásai meghaladják a bevételeket. 
c) ha a bevételek meghaladják a kiadásokat. 
d) ha a mérleg két oldalának egyensúlya felborul. 
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5. A termelés növekedésekor az átlagos fix költség 

 
a) nő. 
b) konstans. 
c) csökken.  
d) nulla. 

 

 

6. Az amortizációt (értékcsökkenési leírást) 
a) az explicit költségeknél vesszük figyelembe. 
b) a normálprofithoz adjuk hozzá. 
c) folyó költségként számoljuk el. 
d) az elszámolható implicit költségeknél vesszük figyelembe. 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

      

 
 
2. feladat (8 pont) 

Nevezze meg az alábbi leírásokban felismert gazdasági alapfogalmakat! Írja a megfelelő 
fogalmat a kipontozott helyre! 
 

a)   ...................................................  nevezzük azt a makrogazdaságot, amelyiknek a 
külfölddel kapcsolata van. 
 

b)  A(z)  ............................................  egy olyan pénzügyi terv, amelyben az állam egy 
adott időszakra vonatkozóan megtervezi a feladatainak ellátásához szükséges 
bevételeket és a kiadásokat. 
 

c)  A(z)  ..........................................  hiányérzet, amely cselekvést vált ki önmaga 
megszüntetésére, és minden végső fogyasztás alapvető mozgatórugója. 
 

d)  A(z) ........................................... a teljes bevételi függvény és a teljes költség- 
függvény metszéspontja. Az a pont, ahol a teljes bevétel éppen fedezi az összes 
költséget, és a gazdasági profit nulla. 
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3. feladat (4 pont) 

Az alábbiakban felsorolt, gazdasági és jogi alapismeretekkel kapcsolatos állításokról el 
kell döntenie, hogy igazak vagy hamisak. Írja az állítások alatt található kipontozott 
helyre a megfelelő szót (igaz vagy hamis)!  
 
Javítás esetén helyes válasznak csak a szabályos, egyértelmű javítás fogadható el.   
 
1. A gazdaságban hosszú távnak nevezzük, ha a vállalat képes arra, hogy magasabb szintű 

technológiát vezessen be. 
 

Az állítás:  ....................................  
 

2. A kereslet jövedelemrugalmassága általában pozitív előjelű. 
 

Az állítás:  ....................................  
 

3. Abban az esetben, ha a termelés során nagyobb mennyiségű terméket és szolgáltatást állít 
elő a vállalat, bővített újratermelésről beszélhetünk. 
 

Az állítás:  ....................................  
 

4. Ha a szőlő piacán az egyensúlyi ár 400 Ft/kg, akkor 320 Ft/kg ár esetén a piacon túlkínálat 
alakul ki. 
 

Az állítás:  ....................................  
 

5. A betéti társaság tagjai a társaság részére vagyoni hozzájárulást teljesítenek, és a tagok 
felelőssége a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért egyetemleges és 
korlátlan. 
 

Az állítás:  ....................................  
 

6. Amennyiben a felek a szerződést teljesítik, akkor a foglaló összegét a tartozásba (pl. a 
vételárba) bele kell számítani. 
 

Az állítás:  ....................................  
 

7. A marketingmix a vállalati marketingeszköznek az összessége, különböző piaci 
helyzetekben alkalmazott kombinációja. 
 

Az állítás:  ....................................  
 

8. A gazdasági társaságok legfőbb szerve a taggyűlés. 
 

Az állítás:  ....................................  
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4. feladat (4 pont) 

Egészítse ki az alábbi mondatokat a megfelelő kifejezésekkel úgy, hogy az állítások az 
SNA mérőszámokra vonatkozó összefüggésekre érvényesek legyenek! Írja a hiányzó 
kifejezést a kipontozott helyre! 
 
a) A bruttó és a nettó nemzetgazdasági mutatók közötti különbség az   ....................................  

b) Ha a bruttó rendelkezésre álló nemzeti jövedelemhez hozzáadjuk a külföldről kapott 
transzferek egyenlegét, megkapjuk a   ....................................................................................  

c) A bruttó kibocsátásból kivonva a   ..................................................................... , 
megkapjuk a bruttó hazai terméket. 

d) A bruttó nemzeti jövedelemből levonva az amortizációt, kiszámíthatjuk a   ......................  

 ........................................  

5. feladat (4 pont) 

Párosítsa össze a marketinggel kapcsolatos, egymáshoz tartozó meghatározásokat és 
fogalmakat! A táblázat első oszlopában található meghatározás mellé írja a hozzá tartozó 
megfelelő fogalom betűjelét! Egy kifejezés mellé csak egy betűjelet írjon! 

Nem egyértelmű jelölésre pont nem adható. Javítás esetén helyes válasznak csak a 
szabályos, egyértelmű javítás fogadható el. 
 

Meghatározás Betűjel 

1. A vállalat egészére kiterjedő szemléletmód és eszközrendszer, amellyel a 
vállalkozás a fogyasztói igények kielégítése és a vevőelégedettség 
megteremtésén keresztül hosszú távú céljainak elérésére törekszik.  

 

2. A termék piaci bevezetésétől kezdődően mutatja az árbevétel vagy az 
értékesítés mennyiségének alakulását az idő függvényében. 

 

3. Olyan személytelen vagy egyirányú kommunikációs eszköz, amely a 
célközönségnél valamilyen befolyásoló hatást akar elérni a 
figyelemfelkeltéstől a vásárlásra késztetésig. 

 

4. Azokat a lehetséges megoldásokat jelenti, amelyek során a termék a 
gyártótól eljut a végső fogyasztóig. 

 

 

Fogalmak: 
A. Értékesítési csatorna 

B. Csomagolás 

C. Reklám 

D. Marketingstratégia 

E. Marketing 

F. Termékéletgörbe 

G. Marketingmix 

H. Promóció  
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6. feladat (4 pont) 

Állapítsa meg, hogy milyen következményekkel járnak a bérleti szerződést megkötő 
felekre az alábbiakban felsorolt események! Párosítsa össze a számmal jelzett 
eseményeket a megfelelő következményekkel! A megadott táblázatban írja a megfelelő 
következmény betűjelét az esemény utáni oszlopba! Minden oszlopba csak egy betűjel 
kerülhet.  

Nem egyértelmű jelölésre pont nem adható. Javítás esetén helyes válasznak csak a 
szabályos, egyértelmű javítás fogadható el. 
 
Események: 
 

1. A bérlő a bérfizetésre megállapított határidőig nem fizeti meg a bérleti díjat. 
 

2. A bérlő jogosult a bérleményt használni, annak hasznait szedni. 
 

3. A bérleti szerződést a bérbeadó rendes felmondással felmondja. 
 

4. A bérlő szerződésszegő magatartást tanúsít, szándékosan megrongálja az ingatlant. 
 

 

Következmények: 
 

A. A bérbeadó ellenőrizheti a bérlemény használatát. 
 

B. A bérlő köteles a bérleményt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 
visszaadni. 
 

C. A bérbeadó köteles a bérlőt a teljesítésre írásban felszólítani. 
 

D. A bérbeadó a szerződést rendkívüli felmondással felmondhatja. 
 

 

Esemény Következmény 
betűjele 

1.  

2.  

3.  

4.  
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7. feladat (6 pont) 

Az alábbiakban felsorolt, betűvel jelölt bankműveleteket sorolja be a megfelelő 
bankügylet csoportba! A bankművelet előtt található betűjelet írja a megadott 
táblázatban a megfelelő bankügylet csoport melletti rovatba! Egy helyre több betűjel is 
kerülhet.  
 
Nem egyértelmű jelölésre pont nem adható. Javítás esetén helyes válasznak csak a 
szabályos, egyértelmű javítás fogadható el. 

 

Bankműveletek: 

A. bankszámla vezetése 

B. belföldi és nemzetközi fizetési forgalom lebonyolítása 

C. valutaváltás 

D. hitelfelvétel más banktól 

E. hitel nyújtása 

F. betétgyűjtés a lakosságtól 

 

Bankügylet csoport Betűjel(ek) 

Aktív bankügylet  

Passzív bankügylet  

Fizetési forgalom lebonyolításához kapcsolódó bankügylet  

Egyéb bankszolgáltatás  
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8. feladat (4 pont) 
 

Az ALMA KFT. dolgozóinak átlagos létszáma  

(fő) 
Év Férfi Nő Összesen 

2012 50 12 62 

2013 51 10 61 

2014 55 14 69 

2015 56 16 72 

  

a) Határozza meg, mi volt a megfigyelt sokaság! 

Megfigyelt sokaság: .......................................................  

 

b) Nevezze meg, milyen ismérvek szerint figyelték meg a sokaságot! 

Ismérvek: ........................................................................  

 

c) Határozza meg a tábla típusát! 

A tábla típusa:  ................................................................  
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ÜZLETI SZÁMÍTÁST, KÖNYVVITELI TÉTELSZERKESZTÉST IGÉNYLŐ 

FELADATOK 
 
1. feladat (14 pont) 

Egy vállalkozás 2016. első félévi anyagbeszerzésének adatai 

Hónapok 
Beszerzett 
mennyiség 

(kg) 

Átlagos 
beszerzési 
egységárak 

(Ft/kg) 

Az átlagos beszerzési 
egységárak változása 
januárhoz képest (%) 

Január 700 2 000 …………. 

Február 900 2 200 …………. 

Március 1 200 1 800 ………….* 

Április 800 2 100 …………. 

Május 950 2 300 …………. 

Június 750 2 500 …………. 

 
A számítások végeredményét egy tizedesjegy pontossággal, százalékos formában adja meg! 

 
1) Számítsa ki az átlagos beszerzési egységárak alakulását januárhoz képes, és írja az 

eredményeket a fenti táblázatba! A mellékszámításokat jelölje! 

Mellékszámítások: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Számítsa ki és nevezze meg a következő statisztikai mutatószámokat! 

a) Az átlagos beszerzési egységárak alakulása márciusról áprilisra 

A statisztikai mutatószám neve: .....................................  Értéke: ................ % 

Mellékszámítások:  
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b) A beszerzési egységárak alakulása havonta átlagosan a vizsgált időszakban 

A statisztikai mutatószám neve: .....................................  Értéke: ................ % 

Mellékszámítások:  

 

 

 

 

c) A márciusi beszerzés mennyiségének részaránya az első félév beszerzésében 

A statisztikai mutatószám neve: .....................................  Értéke: ................ % 

Mellékszámítások:  

 

 

 

 

3) Értékelje egy mondattal az 1. feladat táblázatában csillaggal jelölt mutatószám 
kiszámított értékét!  

 

* ..............................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  
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2. feladat (14 pont) 

Önnek 300 000 Ft megtakarítása van, amelyre előre láthatólag 3 évig nem lesz szüksége. 
A legjobb banki befektetési lehetőséget keresi pénzének. Ha esedékesség előtt felmondja 
a betétet, akkor a bank csak arra az időre fizet kamatot, ameddig a betét elhelyezésre 
került.  
 
A következő három bank pénzügyi ajánlatát ismeri: 

1) Az „A” bank éves lekötést ajánlott, az éves kamatláb 3,0%. 

2) A „B” banknál félévente történő tőkésítéssel 2,94% éves kamatot fizetnek. 

3) A „C” banknál negyedévente történő tőkésítéssel az éves kamat mértéke 2,75%. 

 
a) Melyik bank ajánlatát választaná a fentiek közül? Válaszát indokolja meg! A feladat 

megoldásához készítsen mellékszámítást! 

A számítások során forintra kerekítsen! 

Az elfogadott ajánlat sorszáma:   ......................  

Indokolás: ...............................................................................................................................  

Mellékszámítások: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Mekkora a kamatvesztesége, ha az Ön által választott bankból 2 év után mégis ki kell 

vennie a pénzét? A szükséges mellékszámításokat jelölje! Amennyiben szükséges, a 
kiszámított értéket kerekítse forintra! 

Kamatveszteség:  ............................ Ft 

Mellékszámítások: 
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3. feladat (9 pont) 

Három gazdasági szereplő közötti forgalom alábbi adatait ismerjük: 

Gazdasági 
szereplő 

Beszer-
zési ár 
áfával 

Nettó 
eladási 

ár 

Bruttó 
eladási 

ár 

Levonható 
áfa 

Fizetendő 
áfa 

Költségvetéssel 
elszámolandó 

áfa 

Kitermelő --- ……….. 1524 ……….. ……….. ……….. 

Késztermék- 
gyártó 

……….. ……….. ……….. ……….. 513 ……….. 

Kereskedő ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. 216 

 
Egészítse ki a fenti hiányos táblázatot! Írja be a hiányzó értékeket a táblázat megfelelő, 
kipontozott rovataiba! Az áfa minden esetben 27%. A szükséges mellékszámításokat 
jelölje! A mellékszámítások kijelölése nélkül pont nem adható.  

 
Mellékszámítások: 
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4. feladat (8 pont) 

Vállalkozásunk a Napfény Kft. (6791 Szeged, Kikelics utca 2., fizetési számlaszám: 11705127-
02503002) termelőtevékenységet folytat. A Napfény Kft.-nek 2017 áprilisában két kiemelt 
üzletkötése, egy beszerzés és egy értékesítés volt. A partnerek a folyószámla 
nyilvántartásokban a következők szerint szerepelnek: 
 

Folyószámla nyilvántartás 1. 
Süveges Kft. Mosonmagyaróvár, Napsugár tér 8. 
Adószám: 21471526-2-41 Fizetési számlaszám: 11505426-02200042-04809437 
 
Folyószámla nyilvántartás 2. 
Kikelet Kft. Monor, Vár utca 8. 
Adószám: 22521856-2-41 Fizetési számlaszám: 11603462-02734625-03890082 

 
A beszerzés 2017. április 10-én történt. A Süveges Kft.-től vásároltunk 1 000 kg alapanyagot, 
5 000 Ft/kg + 27% áfa egységáron. A számla sorszáma: DA 2345. A fizetés módja átutalás, a 
fizetési határidő 2017. április 20., a vállalkozás 2017. április 18-án nyújtotta be a megbízást. 
 
Az értékesítés 2017. április 20-án történt. A Kikelet Kft.-nek eladtunk 100 darab készterméket 
95 250 Ft/db bruttó eladási áron (27%-os áfával növelt érték). A számla sorszáma: AF 2345. 
Az eladott késztermék önköltsége 66 000 Ft/db volt. A két vállalkozás korábban szerződésben 
megállapodott abban, hogy a teljesítés után 10 naptári napon belül az eladó felhatalmazó- 
levélen alapuló beszedési megbízást nyújthat be a bankjához. A beszedési megbízás benyújtása 
az értékesítést követő 8. napon történt. 
 
Mindkét ügyletben a számlakiállítás napja az értékesítés napja. 
 
A fenti adatok ismeretében válaszolja meg az alábbi kérdéseket! A szükséges 
mellékszámításokat jelölje! 
 
a) Az értékesítés kimenő bizonylata 

Bizonylat neve: ..................................................  Sorszáma: .............  
 
A bizonylaton szereplő végösszeg: .........................................................  
 
A bizonylaton szereplő áfa összege: .......................................................  
 
A bizonylat kiállításának napja: ..............................................................  

 
Mellékszámítások: 
 
 
  



Közgazdaság ismeretek 
középszint 

1711 írásbeli vizsga 15 / 20 2017. május 17. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
b) A beszerzés pénzügyi teljesítésének kezdeményezése  

Bizonylat neve: .....................................................................  
 
A bizonylatot kiállító vállalkozás neve, fizetési számlaszáma: 
 
 .............................................................................................................................................  
 
A bizonylaton szereplő összeg: ............................................  
 
A bizonylat kiállításának napja: ...........................................  

 
Mellékszámítások: 
  



Közgazdaság ismeretek 
középszint 

1711 írásbeli vizsga 16 / 20 2017. május 17. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
5. feladat (15 pont) 

Egy vállalkozás kiemelt főkönyvi számláinak egyenlegei az időszak első napján: 

211. Alapanyagok 1 500 000 Ft 

384. Elszámolási betétszámla  12 500 000 Ft 

381. Pénztár 400 000 Ft 
 
Kiegészítő információk: 

‒ a vállalkozás időszak eleji alapanyagkészlete 500 kg, 

‒ az alapanyagok készletcsökkenését FIFO eljárással értékeli a vállalkozás. 
 
Könyvelje el idősorosan a következő gazdasági eseményeket! A mellékelt számlatükör 
szerinti számlaszámokkal jelölje ki a könyvelési tételeket! A szükséges 
mellékszámításokat jelölje! 

 
1) A vállalkozás vásárolt 700 kg alapanyagot, 3 200 Ft/kg + 27% áfa számla szerinti áron. 

2) Vásároltak egy termelőgépet 3 200 000 Ft + 27% áfa számla szerinti áron. 

3) A gép szállítási költségéről kapott készpénzes számla végösszege 152 400 Ft (áfatartalom 
21,26%). 

4) A vállalkozás kiegyenlítette a gépvásárlás miatti tartozását, a bankértesítés megérkezett. 

5) Megtörtént a gép üzembe helyezése (üzembe helyezési jegyzőkönyv alapján). A vállalkozás 
által tervezett maradványérték 320 000 Ft, az aktiváláskor tervezett hasznos élettartam 5 év. 
A terv szerinti értékcsökkenést lineáris leírással állapítják meg. 

6) Elszámolták az időszaki anyagfelhasználást. A felhasznált alapanyag mennyisége 1000 kg 
volt.  

7) Elszámolták a gép negyedéves értékcsökkenési leírását.  

 

Mellékszámítások: 

  



Közgazdaság ismeretek 
középszint 

1711 írásbeli vizsga 17 / 20 2017. május 17. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
Vegyes napló………. 

 
Sor-
szám 

Szöveg T számla 
száma, neve

K számla 
száma, neve

Tartozik 
összeg 

Követel 
összeg

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
  



Közgazdaság ismeretek 
középszint 

1711 írásbeli vizsga 18 / 20 2017. május 17. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
Számlatükör 

 
1. Befektetett eszközök 
11. Immateriális javak 
12. Ingatlanok 
123.  Épületek   
129.  Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése 
13. Műszaki berendezések, gépek, járművek 
131.  Termelőgépek, berendezések 
139.  Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése 
14.  Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 
149.  Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése 
16. Beruházások, felújítások 
161.  Befejezetlen beruházások 
17. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések (részesedések) 
18.  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
19. Tartósan adott kölcsönök 
2. Készletek 
21. Anyagok 
211. Alapanyagok 
22. Egyéb anyagok 
23. Befejezetlen termelés és félkész termékek 
25. Késztermékek 
26. Kereskedelmi áruk 
3. Követelések, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások 
31. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (Vevők) 
311. Belföldi követelések (forintban) 
32. Követelések kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő 

 vállalkozással szemben 
33. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 
34. Váltókövetelések 
361. Munkavállalókkal szembeni követelések 
362. Költségvetési kiutalási igények 
363. Költségvetési kiutalási igények teljesítése 
37. Értékpapírok 
38. Pénzeszközök 
381. Pénztár 
384. Elszámolási betétszámla 
385. Elkülönített betétszámla  
389. Átvezetési számla 
4. Források 
41. Saját tőke 
411. Jegyzett tőke 
412. Tőketartalék 
413. Eredménytartalék 
419. Adózott eredmény 
42. Céltartalékok 
43. Hátrasorolt kötelezettségek 

  



Közgazdaság ismeretek 
középszint 

1711 írásbeli vizsga 19 / 20 2017. május 17. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
44. Hosszú lejáratú kötelezettségek 
444. Beruházási és fejlesztési hitelek 
445. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 
45-47.Rövid lejáratú kötelezettségek 
451. Rövid lejáratú kölcsönök 
452. Rövid lejáratú hitelek 
454. Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (Szállítók) 
455. Beruházási szállítók 
461. Társasági adó elszámolása 
462. Személyi jövedelemadó elszámolása 
463. Költségvetési befizetési kötelezettségek 
464. Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése 
466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó 
467. Fizetendő általános forgalmi adó 
468. Általános forgalmi adó pénzügyi elszámolása 
469. Helyi adók elszámolási számla 
471. Jövedelemelszámolási számla 
472. Fel nem vett járandóságok 
473. Társadalombiztosítási kötelezettségek 
479. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek 
49. Rendező számlák 
491. Nyitómérleg számla 
492. Zárómérleg számla 
493. Adózott eredmény elszámolása számla 
5. Költségnemek 
51. Anyagköltség 
52. Igénybe vett szolgáltatások költségei 
53. Egyéb szolgáltatások költségei 
54. Bérköltség 
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések 
56. Bérjárulékok 
57. Értékcsökkenési leírás 
571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás 
581. Saját termelésű készletek állományváltozása 
582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 
8. Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások 
81. Anyag jellegű ráfordítások 
82. Személyi jellegű ráfordítások 
83. Értékcsökkenési leírás 
86. Egyéb ráfordítások 
87. Pénzügyi műveletek ráfordításai 
9. Értékesítés árbevétele és bevételek 
91-92. Belföldi értékesítés árbevétele 
96. Egyéb bevételek 
97. Pénzügyi műveletek bevételei 

 
 



Közgazdaság ismeretek 
középszint 
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Név:  ...........................................................  osztály:......  

 
 
 
 
 

 
feladat 

sorszáma
pontszám 

maximális elért maximális elért 

Feleletválasztás, egyszerű 
rövid választ igénylő 
feladatok 

1. 6  

40   

2. 8  
3. 4  
4. 4  
5. 4  
6. 4  
7. 6  
8. 4  

Üzleti számítást, 
könyvviteli tétel-
szerkesztést igénylő 
feladatok 

1. 14  

60   
2. 14  
3. 9  
4. 8  
5. 15  

Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  
 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért 
programba 

beírt 
Feleletválasztás, egyszerű rövid 
választ igénylő feladatok 

  

Üzleti számítást, könyvviteli tétel-
szerkesztést igénylő feladatok 

  

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 



<<
  /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


