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Nyíri Csaba 

A nemzetgazdaságilag kiemelt beruházások hatósági engedélyezése 
 

Mit jelent az engedélyezési eljárás gyakorlatában a kiemelt nagyberuházás? Milyen különleges 
eljárásrend kapcsolódik hozzá? Hogyan alkalmazták ezeket az előírásokat Pécsett, az Európa 
Kulturális Fővárosa (EKF) program keretében? 

 

A célkitűzés 
 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény legfőbb célja a hatósági 
engedélyezési eljárások felgyorsítása, az ügyintézési határidők csökkentése.  A törvénynek 
közvetlenül az ügymenet gyorsítását szolgáló szabályai mellett, az egyes hatósági és 
szakhatósági hatáskörök kormányrendeletben egyedileg történő telepítése is a szakszerűséget és 
a gyorsaságot kívánja elősegíteni.  

A törvény hatálya alá tartozó beruházások engedélyezése jellemzően sokszereplős, az 
ügyintézés gyorsítása, mint célkitűzés megvalósításának érdekében különös jelentősége van az 
engedélyezési eljárásokat megelőző, a törvény keretei között lefolytatott egyeztetéseknek. 

 

Szabályozási háttér 

A tervek egyeztetése 
A nemzetgazdaságilag kiemelt beruházások körébe sorolt projektek létesítményeinek hatósági 
engedélyezése során a törvény 3. § (1) bekezdésében előírt soron kívüli ügyintézést a 297/2006. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésében szabályozott területi koordináció segíti elő. A 
kiemelt beruházások tekintetében kiemelkedő jelentőségű a törvény 4. §-ába foglalt előírás. E 
szerint a beruházó vagy a hatóság kezdeményezésére az eljárás megindulása előtt a hatóság, 
valamint a szakhatóságok az ilyen irányú kezdeményezés kézhezvételétől számított nyolc 
munkanapon belül a beruházóval szemlét, illetőleg egyeztetést tartanak, amelyről emlékeztetőt 
vesznek fel. A törvény lehetővé teszi, hogy a kiemelt jelentőségű ügyekben a hatóság és az 
eljárásban részt vevő szakhatóságok a beruházóval egyeztetést tartsanak. Az erről készült 
emlékeztető azonban az egyeztetésen részt vevők számára csak tájékoztatásul szolgál, jogi 
következménnyel nem bír. 

A tervezői egyeztetés az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az 
építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 19.§ (1) 
bekezdése szerint is kötelező. (Az érdekelt hatóságokkal és szakhatóságokkal, valamint az 
érdekelt közmű-szolgáltatóval és a kéményseprő-ipari közszolgáltatóval.)  

Mindezek révén - a közigazgatási hivatal által megteremtett intézményi keretek között - a 
hatósági, szakhatósági ügyintézési idők lerövidíthetőek.  (Baranya megyében az egyeztetési 
feladatok ellátásában jelentős részt vállal a közigazgatási hivatal.) 

EKF egyeztetések 

Ez azonban a szakhatóságnak is jelentős többletfeladatot jelent. A közigazgatási hivatal által 
szervezett egyeztetések mellett, a tervezés folyamán mindvégig biztosítani kell a tervezők 
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számára a közvetlen konzultációs lehetőséget is (elektronikus levelezés, telefon, személyes 
egyeztetés).   

A közigazgatási hivatal többször javasolta, hogy a beruházó/építtető az építési engedélyezési 
eljárást indító kérelem benyújtása előtt – megfelelő tervek birtokában – kezdeményezze az 
előzetes szakhatósági állásfoglalás beszerzését.  

Álláspontjuk szerint a szakhatóságok előzetes állásfoglalást adhatnak, melyeket az ügyfél 
mellékel a hatósági (pl. építési) engedély kérelméhez. Ebben az esetben a szakhatóságnak az 
építési engedélyezési eljárás megindítását követően már csak az általa véleményezett és az 
engedélyezésre benyújtott tervek azonosságát kell vizsgálnia. Ez rövidíti az eljárás idejét.  

Ezzel azonban az EKF projekt beruházói eddig nem tudtak élni. A feszített tempójú tervezés 
miatt a tervezők a beadás előtti utolsó pillanatig dolgoztak. A szakhatóságokhoz így a kész 
tervek csak a hatóságtól érkeztek meg. Ennek esetenként – a terv hiányosságai miatt – negatív 
következményei is voltak. Hiába van ugyanis tervezői egyeztetés, ha azokon még 
véleményezésre alkalmas tervek nem állnak rendelkezésre. A többszöri egyeztetés ellenére több 
esetben szólítottuk fel a tervezőt hiánypótlásra, melyet a kiemelt beruházások esetén egy 
eljárásban csak egy esetben lehet megtenni. Az egyik terv tűzvédelmi tervfejezetének szakmai 
színvonala miatt a tűzvédelmi szakértő engedélyének visszavonását is kezdeményeztük.    

 

Soronkívüliség, rövidebb határidők 
 

A törvény kiemelt jelentőségű ügyben a kérelmet soron kívüli elbírálását rendeli el, s a hatóság 
ügyintézési határideje legfeljebb hatvan nap lehet. A soronkívüliség valójában határozatlan jogi 
fogalom. A kiemelt beruházások terén azt jelenti, hogy az érkezési sorrend szerinti ügyintézés 
helyett, az első helyen intézendők a kiemelt ügyek.  

A törvény rövidíti a szakhatósági ügyintézési időket is. A szakhatósági állásfoglalásra a 15 
napos ügyintézési határidő megmaradt, azonban hosszabbítani csak 8 nappal lehet. A 
hiánypótlásra történő, illetőleg a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló 
felhívás kiadására csak egy alkalommal kerülhet sor. A törvény rövidítette a jogorvoslati 
eljárások idejét is. Sőt a kiemelt jelentőségű ügyekben minden küldeményt elsőbbségi 
kézbesítés útján kell a címzetthez eljuttatni. Az EKF projektek ügyében megszokottá vált, hogy 
a megkereséseket a hatóság munkatársai elhozzák a szakhatóságokhoz és a katasztrófavédelmi 
igazgatóság részéről is elvisszük az iratokat a hatóságokhoz. 

A hatáskörök 
A törvény 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint a közigazgatási ügyekben hatóságként és 
szakhatóságként a Kormány által rendeletben meghatározott, ennek hiányában a másodfokon 
eljáró közigazgatási szerv jár el.  

A törvény végrehajtására óta több kormányrendelet is született. Így kiemelt üggyé lett 
nyilvánítva pl. a Budai Palota kulturális, turisztikai fejlesztéséhez, a vasúti beruházások 
megvalósításához, útépítési beruházásokhoz, Záhony térségében a vasúti, valamint a belső 
közúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások.  

A 74/2008. (IV. 3.) számú rendeletével a Kormány a „Pécs 2010 - Európa Kulturális Fővárosa” 
program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő 
hatósági ügyeket is kiemelt jelentőségű ügyekké nyilvánította. E rendelet a többiekhez képest 
azért eltérő, mert egy város megújítása kapcsán térben eltérő helyszíneken több épület épül, és 
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több közterület kerül felújításra. A rendelet a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot 
jelölte meg a tűzvédelem területén eljáró elsőfokú közigazgatási szervként, három tűzvédelmi 
szakhatósági ügyben. 

 

Tapasztalatok, problémák 

 

Létszámproblémák 
Baranyában évekig nem volt kiemelt nagyberuházás.  A kiemelt beruházások gyors 
ügyintézésére nem volt felkészülési időnk és pont egy olyan helyzetben kerültek hozzánk a 
hatáskörök, amikor az előző évek létszámcsökkentései miatt a megelőzési osztályon mindössze 
két előadói hely maradt. A Kormány 1019/2006. (III. 10.) számú határozat lehetővé teszi, a 
2006. évi LIII. törvény végrehajtásával közvetlenül összefüggő, indokolt költségnövekedésének 
fedezetét az operatív programért felelős miniszternél történő igénylését. Ezzel éltünk is, azonban 
létszámot nem kaptunk. Így maradt a feladatok belső átcsoportosítása, egyes feladatok más 
szakmai osztályokra, kirendeltségekre telepítése. Ennek is következménye, hogy a 15 napos 
ügyintézési időnket általában kitöltjük. 

Hatásköri ellentmondások  
Az egyeztetések során hamar kiderült, hogy a tűzvédelmi hatáskörökkel is jelentős problémák 
vannak.   

Mint közismert a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezeteket és a tűzvédelmi hatósági 
tevékenység részletes szabályait a 79/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet állapítja meg. Ez a 
hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak, mint elsőfokú tűzvédelmi hatóságnak 11 témában 
állapít meg hatáskört. Ezek közül egyenként egy sem lett kiemelt üggyé nyilvánítva a 74/2008. 
(IV. 3.) Korm. rendeletben. Emiatt aztán nem volt egyértelmű, hogy az EKF beruházásaival 
kapcsolatban az első fokú tűzvédelmi hatósági hatáskörökkel mely szerv rendelkezik.  

• Egyik álláspont szerint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság, mert a 74/2008. (IV. 3.) 
Korm. rendelet nem sorolja fel ezen ügyeket, tehát a tűzvédelmi hatósági ügyek nem 
lettek kiemelt hatósági üggyé nyilvánítva. 

• A másik álláspont szerint a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, mert az eljárások az 
EKF beruházásaival összefüggésben folytatódnak. A kormányrendelet nem határozott 
meg más hatóságot, de ebben az esetben figyelembe vehető a törvény 2. §-a. E szerint, 
ha a Kormány rendeletben nem jelölt ki eljáró hatóságot, akkor a másodfokon eljáró 
közigazgatási szerv jár el a kiemelt beruházások ügyeiben.  

A hatósági ügyek mellett más hatóság engedélyezési eljárásaiban elsőfokú tűzvédelmi 
szakhatóságként működik közre a hivatásos önkormányzati tűzoltóság. A szakhatósági 
hatásköröknél szintén kétféleképpen értelmezhetők a hatáskörök.  

• A 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint csak az építési, útügyi és 
a vízjogi engedélyezési eljárásokban van a katasztrófavédelmi igazgatóságnak elsőfokú 
tűzvédelmi szakhatósági hatásköre.  

• Kérdés, hogy a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt hatósági ügyekben (pl. 
használatbavételi ügyek) mely szervnek van elsőfokú tűzvédelmi szakhatósági hatásköre, 
és kinek van hatásköre azon eljárásokban, melyek nincsenek felsorolva a jogszabályban. 
(Pl. üzlet működési engedélyezési ügyek, telepengedélyezési ügyek, stb.) 
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Kötelező egyeztetések 
Egy beruházás során több egyeztetési kötelezettséget is előír az OTSZ (pl.: tűzcsapok 
elhelyezése, száma, stb.) amely nem minősül önálló hatósági ügynek. Ezeket az egyeztetéseket a 
jogszabály szerint a tűzoltósággal kell lefolytatni, aki az egyeztetésekben foglaltak teljesülését 
az építési és a használatbavételi eljárások során ellenőrzi. Szakmai szempontból az lenne 
indokolt, hogy az egyeztetéseket is az a hatóság folytassa le, aki az engedélyezési eljárásban 
szakhatóságként vesz részt. A jogszabály szigorú értelmezésével azonban ez a kiemelt ügyekben 
elkülönül. 

Kérdés tehát, kivel egyeztessen a tervező? Ilyen problémák merültek fel a középmagas és magas 
épületek meglévő tűzoltási és felvonulási területeivel kapcsolatban is. A területekre építési 
engedélyezési eljárást folytatnak le, ahol azonban nincs tűzvédelmi szakhatósági hatáskör (csak 
épületek esetén van). Hatáskör nélkül szakhatósági állásfoglalást nem adhatunk.  Útépítési 
engedélyeknél ugyan van szakhatósági hatáskörünk, azonban e tűzoltási felvonulási területekre 
nem kell útépítési engedélyt kérni. Arra az álláspontra jutottunk, hogy ilyen esetekben a tervezői 
egyeztetést a tűzoltósággal kell lefolytatni.  

Ennek okai:  

1. Az épületek építése során a tűzoltóság járt el tűzvédelmi szakhatóságként a középmagas 
épületek építési ügyeiben, tehát ismerheti, hogy az épületekhez milyen tűzoltási 
felvonulási területet terveztek.  

2. A tűzoltóság, mint tűzvédelmi ellenőrzési hatáskörrel rendelkező szerv jogosult 
ellenőrizni és jogszabálysértés esetén kötelessége intézkedést kezdeményezni.  

Így egy idő után a tervtárgyalásokon már két tűzvédelmi hatóság vett részt.  

 

Összefüggések feltárása 
 

A hatáskörökre is vonatkozik, hogy a jogszabályok egymással szoros összefüggésben vannak, 
azokból egy eljárást kiszakítani szakmailag indokolatlan az alábbiak miatt.  

• A beépített tűzvédelmi berendezések szükségessége az épületek építési engedélyezési 
eljárásaiban dől el, melyet követően annak terveit és használatbavételét külön 
engedélyeztetni kell. A tűzvédelmi berendezések tervezésénél és engedélyezésénél 
ismerni kell az építési engedélyezési tervdokumentációt.  

• Az építkezések során lehetősége van a tűzvédelmi hatóságnak, hogy ellenőrizze a tervek 
szerinti megvalósulást annak elkerülése érdekében, hogy ne az épület 
használatbavételekor derüljenek ki a problémák, illetve vannak eltakart 
épületszerkezetek, melyek a használatbavételkor már nem látszanak. 

• Ha az előírások érvényesítésére vonatkozóan a tervező, illetőleg a kivitelező valótlan 
nyilatkozatot adott, a tervezővel, kivitelezővel szemben bírságot szabhat ki a tűzvédelmi 
hatóság.  

• Az építkezések során előforduló tűzeseteknél vizsgálni kell a kárt szenvedett létesítmény 
tűzvédelmi helyzetét, ill. a létesítési és használati előírások teljesítését, a tűzoltóság 
hatósági, szakhatósági munkájának az építmény tűzvédelmi helyzetére gyakorolt hatását. 

• Az üzletek működési és a telepengedélyezési eljárásai során a tűzvédelmi szakhatóság 
vizsgálja azt, hogy az adott épületben, telephelyen a tevékenység végezhető-e. 
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• A jogszabálysértések esetén a tűzvédelmi hatóság intézkedéseket tehet és megállapíthatja 
a tűzvédelmi kötelezettségeket. 

Szakmai szempontból tehát az lenne kívánatos, ha a fenti hatáskörök egy hatóság kezében 
legyenek.  

Jelenleg az építési engedélyhez adunk állásfoglalást, de a tűzoltósággal kell a tűzcsapokat 
egyeztetni, a tűzvédelmi berendezéseket engedélyeztetni. Az építkezés ellenőrzését szintén a 
tűzoltóság végzi, de a használatbavételi eljárás során katasztrófavédelem jár el.  

A hatásköri kérdések eldöntését rendkívül fontosnak tartottuk, mert ha a hatáskörünket rosszul 
ítéltük meg, akkor ez az egész eljárást semmissé teheti. Emiatt előzetesen egyeztettünk az 
illetékes tűzoltóparancsnokkal és a közigazgatási hivatallal. Az egyeztetések során a 
jogszabályokat próbáltuk értelmezni, azonban a végén nem sikerült közös álláspontra jutnunk.  

 

Tanúságok 

• Az igazgatóságon a megelőzési létszám kevés.  Most, az EKF projekt kapcsán ez a 
probléma rendkívüli terhelést jelent. 

• A jelentősebb hatáskörök telepítésénél javaslom megvizsgálni, hogy a szervezet el tudja-
e látni a megnövekedett feladatokat.  

• A hatáskörök telepítésénél célszerű megvizsgálni a kapcsolódó hatásköröket is.  

Meglátásom és tapasztalatom szerint az engedélyezési eljárások megindítása előtti egyeztetések 
fentiekben ismertetett formái szakmailag indokoltak és eredményre vezethetnek. Azonban ennek 
feltétele, hogy a tervek rendelkezésre álljanak. E nélkül előzetes szakhatósági állásfoglalás 
kiadása érdemben nem lehetséges. 

Nyíri Csaba, tűzoltó alezredes, osztályvezető 

Baranya megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Pécs 

 

Fotók 

Konyvtar_metszet – A tervezett könyvtár metszete 

Kozter_muvhaz - Új közösségi terek létesülnek 

PKK_kulso – Pécs Konferencia és Koncertközpont 

 



<<
  /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
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000610062007900730074006500200064006F007300E10068006C00690020007600790161016100ED0020006B00760061006C0069007400790020007400690073006B0075002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E9007400720065002000610020006A006F006200620020006E0079006F006D00740061007400E1007300690020006D0069006E0151007300E90067002000E9007200640065006B00E900620065006E0020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


