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Tusán Róbert 
Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez 
 
A kötelezettségvállalástól a számlázásig 
 
A kötelezettségvállalással kapcsolatos legfontosabb alapfogalmak a 
következőek: 
 
a.) kötelezettségvállalás: minden olyan jognyilatkozat, amelyből az Intézmény 
terhére fizetési vagy más gazdasági kihatású teljesítési kötelezettség keletkezik. 
 
b.) ellenjegyzés: annak igazolása, hogy a kötelezettségvállalás vagy 
utalványozás teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre áll, és nem sérti a 
vonatkozó szabályokat. 
 
c.) igazolás: a szakmai teljesítés megtörténtének igazolása. 
 
d.) érvényesítés: a kiadás teljesítése, bevétel beszedése előtt azok 
jogosultságának, összegszerűségének, előírt alaki követelményeknek való 
megfelelésének továbbá a szükséges fedezet meglétének igazolása.  
 
e.) utalványozás: kiadás teljesítésének, bevétel beszedésének, vagy 
elszámolásának elrendelése. 
 
f.) témakód: az Intézmény elkülönítetten kezelt kereteinek egyedi azonosítója 
 
 
A kötelezettségvállalás 
 
(1) Kötelezettséget vállalni az alapító okiratban meghatározott feladatok 
célszerű és hatékony ellátására, ellenjegyzés után és csak írásban lehet. 
Kötelezettségvállalásra a igazgató/főigazgató vagy az általa írásban megbízott 
(köz)almazott jogosult (továbbiakban: kötelezettségvállaló). 
 
(2) Kötelezettség csak a rendelkezésre álló keret erejéig a vonatkozó szabályok 
betartásával vállalható. 
 
(3) Kötelezettségvállalásnak minősül különösen a megbízás, megrendelés, 
megrendelés visszaigazolása, szállítási és vállalkozási szerződés, bérleti 
szerződés, felügyeleti szerv engedélyezésével közérdekű kötelezettségvállalás, 
közalkalmazotti jogviszonyt létrehozó, módosító és megszüntető nyilatkozat, 
kiküldetés elrendelése. 
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      A kötelezettségvállalás ellenjegyzése 
 
(1) Kötelezettségvállalást és utalványozást a gazdasági főigazgató/igazgató vagy 
az általa írásban megbízott pénzügyi számviteli szakképesítésű (illetve a 
gazdasági főigazgató/igazgató által elismert vizsgával rendelkező) 
közalkalmazott jegyezhet ellen (továbbiakban: ellenjegyző). 
 
(2) Az ellenjegyzésre jogosultnak az ellenjegyzést megelőzően meg kell 
győződnie arról, hogy a kötelezettségvállalás vagy utalványozás teljesítéséhez 
szükséges fedezet rendelkezésre áll, és a kötelezettségvállalás nem sérti a 
gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 
 
(3) Az ellenjegyző a kötelezettségvállalást vagy utalványozást, ha nem ért vele 
egyet, akkor kell ellenjegyeznie, ha erre a kötelezettségvállaló vagy az 
utalványozó írásban utasítja. Ez esetben az okmányt "a kötelezettségvállalás 
illetve az utalványozás ellenjegyzése utasításra történt" záradékkal kell ellátnia. 
Ellenjegyzés csak a rendelkezésre álló keret erejéig a vonatkozó szabályok 
betartásával adható. 
 
(4) A kötelezettségvállalás dokumentumai: kinevezési okirat, szerződés, 
megállapodás, visszaigazolt megrendelés, beruházás finanszírozási alapokmány, 
részprogram engedélyezési okirat, pályázati úton odaítélt támogatásról szóló 
döntés aláírt dokumentuma, közbeszerzési eljárás közzétett ajánlati illetve 
részvételi felhívása. 
 
Teljesítés igazolás 
 
Az igazolást annak a személynek kell elvégezni, aki a szakmai teljesítés tényéről 
információval rendelkezik. A szakmai igazolás az érvényesítés alapja. 
 
(1) A teljesítés igazolása az utalványozásra jogosul dolgozó, illetve a teljesítés 
igazolására megjelölt dolgozó feladata.  
(2) A teljesítés igazolójának meg kell győződnie arról, hogy  
 
a) a szállított áru a megrendelés szerint hiánytalanul, megfelelő minőségben 
megérkezett-e,  
 
b) a munka elvégzése előírásszerűen megtörtént-e,  
 
c) a szolgáltatást nyújtó a vállalt kötelezettséget a megfelelő minőségben 
teljesítette-e,  
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d) a teljesítés a kötelezettségvállalás célszerűségét megalapozó eljárás, illetve 
annak dokumentumainak alapján történt-e.  
 
(3) A szakmai teljesítés igazolása történhet  
 
a) az utalványlap erre kijelölt helyén,  
 
b) a számlán „A teljesítést igazolom” megjelöléssel és  
 
c) feljegyzés, illetve jegyzőkönyv formájában, amely tartalmazza a teljesítés 
igazolására vonatkozó hivatkozást.  
 
A kötelezettségvállalás nyilvántartása 

 
(1) Az Ámr. 134. § (13) bekezdésében foglaltak szerint az Intézményeknek a 
kötelezettségvállalásokhoz olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelyből 
egyértelműen megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalás összege.  
(2) A kötelezettségvállalás nyilvántartásának kialakításánál a következő főbb 
szempontokat kell figyelembe venni:  
 

a) az analitikus nyilvántartásnak meg kell felelnie a valódiság, világosság, 
folytonosság számviteli alapelveknek,  

b) az analitikus nyilvántartás folyamatos vezetésének biztosítása,  
c) az évenkénti kötelezettségvállalásokat az analitikus nyilvántartáson belül 

el kell különíteni, az analitikus nyilvántartásba történő 
kötelezettségvállalások rögzítési időpontját az Intézményen belül 
egységesen kell meghatározni. Ez az időpont köthető a 
kötelezettségvállalás tényleges időpontjához (pl. szerződés aláírási 
időpontja), vagy a kötelezettségvállalás időpontjához. A számviteli 
alapelvek szerint egy kötelezettségvállalást kizárólag akkor lehet 
elismertnek tekinteni, ha az ellenjegyzés is megtörtént.  

d) az analitikus nyilvántartás kialakításánál dönteni kell arról, hogy egy 
egységes, Intézményre vonatkozó nyilvántartás mellett kijelölésre 
kerülnek-e külön nyilvántartási egységek, amelyek egy-egy keretnél vagy 
témánál vezetik a részletes kötelezettségvállalásokat. Ezeket az egyes 
gazdálkodó szervezeteket, egységeket keretgazdáknak célszerű nevezni. 
Az analitikus nyilvántartásnak teljes körűnek kell lennie, függetlenül a 
keretgazdáktól, a teljes kötelezettségvállalási állományra ki kell terjednie,  

e) az analitikus nyilvántartásban a gazdasági eseményeknek és a kapcsolódó 
partnereknek beazonosíthatónak kell lennie,  
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f) az analitikus nyilvántartásnak a beszámoló kiegészítő melléklet 
kötelezettségvállalásokra vonatkozó adataihoz a megfelelő dokumentációs 
rendszert kell, hogy biztosítsa.  

 
Egy kötelezettség teljesítésének általános menete 
 
1. Ha nem volt előzetes kötelezettségvállalás, akkor azt vagy a bizonylaton, 
vagy a bizonylati albumban rögzített nyomtatványon –továbbiakban 
nyomtatvány-  kell megtenni.  
 
2. Ha volt előzetes kötelezettségvállalás, akkor annak hivatkozása illetve 
csatolása elégséges, nem szükséges az ahhoz kapcsolódó kifizetési tétel(eke)t 
ismételten aláírnia a kötelezettségvállalónak és ellenjegyzőnek. 
 
3. A szabályos kötelezettségvállalás és annak ellenjegyzése után a teljesítést 
annak tényéről információval rendelkező személy igazolja. Az igazolás 
történhet magán a bizonylaton, nyomtatványon. Igazolás után a bizonylatot, 
kapcsolódó dokumentumokkal együtt a Gazdasági Igazgatóság illetékes 
osztályára kell továbbítani, ahol érvényesítésre, utalványozásra és annak 
ellenjegyzésére, végül teljesítésére kerül sor. 

 
Összeférhetetlenség 
 
(1) A kötelezettségvállaló és az ellenjegyző, illetőleg az utalványozó és az 
ellenjegyző - ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan - azonos személy 
nem lehet. 
(2) Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési 
feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét közeli 
hozzátartozója (a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. 
§-ának b) pontja), vagy a maga javára látná el. 
(3) Összeférhetetlenség esetén a helyettesítés szabályait figyelembe véve kell 
eljárni. 
 
Helyettesítés 
 
(1) A kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, érvényesítésre, utalványozásra 
jogosult személyek helyettesítését e szabályzat szempontjából a 
beosztásuknak megfelelő helyettes látja el.  
(2) Az e körbe nem tartozó helyetteseket csak esetileg, írásban lehet kijelölni, 
a helyettesítés időbeni és esetleges tartalombeli megkötések megjelölésével. 
A kijelölésre vonatkozó javaslatot a Gazdasági Igazgatóságnak kell 
megküldeni, szükség szerint a helyettes aláírás mintájával együtt. 
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(3) A helyettesnek meg kell felelnie mindazon követelményeknek, amelyek a 
helyettesítettre vonatkoznak.  
 
Felelősség 
 
A kötelezettségvállalót, az utalványozót, az ellenjegyzőt, érvényesítőt a 
gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartásáért egyetemleges felelősség 
terheli. 
 
Aláírások valódiságának vizsgálata 
 
Az aláírásokat a Gazdasági Igazgatóság által kezelt aláírás-mintatár alapján 
kell vizsgálni. 
 
Számlázási szabályok  
 
A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 
2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfatörvény), valamint az e 
törvény felhatalmazása alapján kiadott PM rendeletek tartalmazzák. 
 
Az általános forgalmi adó alanya az általa teljesített termékértékesítésről, 
szolgáltatásnyújtásról köteles számla kibocsátásáról gondoskodni a termék 
beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője részére, ha az tőle eltérő más 
személy, vagy szervezet. 
 
Számla bocsátandó ki abban az esetben is, ha a termékértékesítés, 
szolgáltatásnyújtás teljesítési helye – az áfatörvény előírásai szerint – nem 
belföldön van, feltéve, hogy az adóalanynak kizárólag belföldön van 
gazdasági célú letelepedési helye (gazdasági célú letelepedési hely hiányában 
lakóhelye, szokásos tartózkodási helye). 
 
A számlát a teljesítésig, de legfeljebb a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás 
teljesítésétől 
– előleg esetén annak kézhezvételéig, jóváírásáig, vagy az ezen időpontoktól 
– számított ésszerű időn belül ki kell bocsátani. 
 
Amennyiben a kibocsátandó számla áfát az áfatörvény rendelkezései alapján 
nem tartalmaz, akkor az ésszerű időt a szó köznapi értelmében kell érteni, 
amely határidő lejár abban a legkorábbi időpontban, amikor a számla 
kibocsátásához szükséges valamennyi információ maradéktalanul a 
számlakibocsátó rendelkezésére áll.  
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A törvényi feltételek fennállása esetén a számlaadási kötelezettség 
gyűjtőszámla kibocsátásával, illetve egyszerűsített adattartalmú számla 
kibocsátásával is teljesíthető.  
A számla kibocsátási kötelezettségnek a kötelezett saját maga, illetőleg – 
megbízása alapján a képviseletében – az általa meghatalmazott is eleget 
tehet. 
 
Az egyes bizonylatra vonatkozó szabályok 
 
Számla: adóigazgatási azonosításra alkalmas bármely olyan bizonylat, amely 
legalább a következő adatokat tartalmazza: 
 
A, a számla sorszáma 
B, a számla kibocsátójának neve, címe és adóigazgatási adóazonosító száma 
C, a vevő neve és címe 
D, a teljesítés időpontja 
E, a számla kibocsátásának kelte 
F, a fizetés módja és határideje 
G, a termék (szolgáltatás) megnevezése, valamint besorolási száma, amely 
legalább szükséges az e törvény szerinti hivatkozás beazonosításához 
H, a termék, szolgáltatás – amennyiben ez utóbbi természetes 
mértékegységben kifejezhető – mennyiségi egysége és mennyisége 
I, a termék, szolgáltatás – amennyiben ez utóbbi egységre vetíthető – adó 
nélkül számított egységára 
J, a termék (szolgáltatás) adó nélkül számított ellenértéke tételenként és 
összesen 
K, a felszámított adó százalékos mértéke 
L, az áthárított adó összege tételenként és összesen 
M, a termék (szolgáltatás) adóval együtt számított ellenértéke tételenként és 
összesen 
N, a számla végösszege 
 
Egyszerűsített számla 
Az egyszerűsített számla adóigazgatási azonosításra alkalmas bármely olyan 
bizonylat, amely legalább a következő adatokat tartalmazza: 
 
A, a számla sorszáma 
B, a számla kibocsátójának neve, címe és adóigazgatási adóazonosító száma 
C, a vevő neve és címe 
D, a számla kibocsátásának kelte 
E, a termék (szolgáltatás) megnevezése, valamint besorolási száma, amely 
legalább szükséges az e törvény szerinti hivatkozás beazonosításához 
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F, a termék, szolgáltatás – amennyiben ez utóbbi természetes 
mértékegységben kifejezhető – mennyiségi egysége és mennyisége 
G, a termék, szolgáltatás – amennyiben ez utóbbi egységre vetíthető – adóval 
együtt számított egységára 
H, a termék (szolgáltatás) adóval együtt számított ellenértéke tételenként és 
összesen 
I, a meghatározott százalékérték 
 
Nyugta 
 
Az adóalany mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól, ha a terméket 
megvásárló, a 
szolgáltatást igénybevevő az ügylet ellenértékét – az ügylet áfatörvény 
szerinti teljesítéséig – 
készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő eszközzel megtéríti és számlát nem 
kér, feltéve, 
hogy az ellenérték adót is tartalmazó összege nem éri el a 900 ezer forintot, 
és a vevő, 
szolgáltatást igénybe vevő nem adóalany (ide nem értve a nem adóalany jogi 
személyeket). 
Ilyen esetben az adóalany köteles a termék beszerzője, szolgáltatás 
igénybevevője részére nyugta kibocsátásáról gondoskodni 
 
A nyugta kötelező adattartalma a következő: 
• a nyugta kibocsátásának kelte; 
• a nyugta sorszáma, amely a nyugtát kétséget kizáróan azonosítja; 
• a nyugta kibocsátójának adószáma, valamint a neve és címe; 
• a termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának adót is tartalmazó 

ellenértéke. 
 

Az Áfát az érvényben lévő jogszabály szerint akkor is meg kell fizetni, ha a 
szolgáltatást így például a múzeumi belépést kötelező ingyenességgel 
nyújtják. A 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 16. §-a 
szerint ugyanis a termék értékesítésére, szolgáltatás nyújtására nincs 
befolyással, ha az szerződéskötés, jogszabályi rendelkezés, bírósági és más 
hatósági határozat (végzés) alapján, illetőleg árverés útján történik. 
 
 

 
 

 
 

Magyarországi Tájházak Szövetsége 
 

7


	      A kötelezettségvállalás ellenjegyzése 
	Összeférhetetlenség 
	Helyettesítés 
	Felelősség 
	Aláírások valódiságának vizsgálata 


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


