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A Közszolgálati Pénzügyi Ágazat Érdekegyeztető Tanács Ügyrendje

A Közszolgálati Pénzügyi Ágazati Érdekegyeztető Tanács ( a továbbiakban: KPÉT) a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) és a
fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló többszörösen
módosított 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) hatálya   és a pénzügyminiszter
irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek ágazati érdekegyeztető fóruma. 
A KPÉT 2004. június 10-én jött létre, a pénzügyminiszter és a Pénzügyminisztériumi
Szakszervezet, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatali Dolgozók Szakszervezete
(ADOSZT), a Vám- és Pénzügyőrség Független Szakszervezete (VPFSZ), a Magyar
Államkincstár, valamint a Kincstári Vagyoni Igazgatóság és Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete dolgozóit képviselő Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete
(MKKSZ) képviselői (továbbiakban: felek) által aláírt együttműködési megállapodással. 

A KPÉT működésének célja a felek érdekeinek egyeztetése, az együttműködési
megállapodásban foglalt tárgykörre vonatkozó álláspontjaik feltárása, egymás kölcsönös
tájékoztatása, a vitás kérdések tárgyalásos rendezése, a véleményezési jog biztosítása,
ajánlások kialakítása, megállapodások elfogadása a  feleket érintő jövedelmi, szociális és
munkaügyi kérdésekben, amelyek meghatározzák vagy befolyásolják élet-, munka- és
szolgálatteljesítési körülményeiket, illetve foglalkoztatásuk feltételeit.

I.
A KPÉT működése

(a továbbiakban: felek)

I.1. A KPÉT tagjai:

- a Pénzügyminiszter megbízásából, a PM Államtitkára által vezetett
tárgyalócsoport 

- a közszolgálati, a közalkalmazotti és a hivatásos jogviszonyban
foglalkoztatottak országosan reprezentatív szakszervezetinek tárgyalócsoportja.

I.2. A tárgyalócsoportok munkáját a soros ügyvivők vezetik. A tárgyalócsoport nevében a
soros ügyvivő jogosult nyilatkozattételre, szavazásra, megállapodás aláírására. A soros
ügyvivőket a tárgyalócsoportok tagjai az általuk meghatározott módon és időtartamra
maguk választják.

I.3. A soros ügyvivő személyéről, személyének változásáról a felek egymást írásban értesítik.

I.4. A plenáris üléseken a tárgyalócsoportokat alkotó szervezetek 1-1 állandó és 1-1 szakértői
hellyel rendelkeznek.
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II.
A KPÉT hatáskörébe tartozó ügykörök

II.1. A KPÉT hatáskörébe tartozó ügyköröket a KPÉT-et létrehozó együttműködési
megállapodás 2. 3. pontja tartalmazza.  

        E tárgykörök különösen:

- A felek által képviselt munkavállalók (köztisztviselők, a közalkalmazottak, a
hivatásos szolgálati viszonyban állók) anyagi, kereseti, szociális, kulturális
továbbá élet- és munkakörülményeiket érintő, ágazati jelentőségű kérdések; 
- a központi és a társadalombiztosítási költségvetésnek a fenti kört érintő
rendelkezései;
- a felekre vonatkozó, éves és hosszabb távú , az ágazatot érintő foglalkoztatás- és
bérpolitika kérdések.

III.
A KPÉT jogosultságai

III.1. A KPÉT a hatáskörébe utalt ügykörökben
- az alábbi jogosultságokkal rendelkezik:

- tájékoztatás kérése és konzultáció tartása;
- véleményezés, javaslattétel, ajánlás kiadása;
- döntéshozatal

III.2. Tájékoztatás kérésére és konzultáció megtartására jogosult:

- a KPÉT a hatáskörébe tartozó tárgykörökben készült tervezetek, statisztikai
adatok, számítások, elemzések megismerése céljából;

- a KPÉT megállapodások végrehajtásának áttekintésére;
- a felek kölcsönös érdeklődésére számot tartó, ilyen céllal napirendre tűzött

kérdések érdekében

III.3. Véleményezési jogot gyakorol:

- a köztisztviselői, a közalkalmazotti és a hivatásos állomány
illetményalapjának kialakításáról;

- a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörében előkészített, általa
kezdeményezett, ágazati szintű, illetve ágazati hatályú jogszabályok, miniszteri
utasítások, irányelvek, tájékoztatók tervezetéről.  

III.4. A jogszabályok véleményezésének lezárását követően a tervezet előterjesztője a
tárgyalócsoportok véleményének összefoglalását a döntéshozó (Kormány, Parlament)
részére a döntéshozatal előtt olyan időpontban bocsátja rendelkezésre (az
előterjesztésben ismertetni), hogy a felek álláspontjának mérlegelésére a jogalkotás, a
döntés során lehetőség legyen.
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III.5. Ajánlást fogalmaz meg:

- a Kormánynak, valamint a hatáskörébe tartozó területeken működő ágazati
érdekegyeztető fórumoknak a köztisztviselők, a közalkalmazottak és a
hivatásos állomány nagyobb csoportját érintő intézkedései tekintetében;

- az előmeneteli és illetményrendszer pénzügyi fedezetéül szolgáló költségvetés
tervezéséhez;

- a tárcaszintű érdekegyeztetés területeire és továbbfejlesztésére.

III.6. Döntési jogosultságot a KPÉT csak a saját szervezetével, működésével és munka-
programjával kapcsolatosan (pl.: Alapszabály) gyakorol.

IV.
A KPÉT működése

IV.1. A KPÉT, illetve a tárgyalócsoportok a jogosultságaikat elsődlegesen a plenáris üléseken
gyakorolják. A fórum feladatkörének ellátását – az előzőn kívüli – eseti szakértői és
soros ügyvivői konzultációk segítik.

IV.2. A plenáris ülés összehívását bármely tárgyalócsoport – a soros ügyvivőjén keresztül –
kezdeményezheti, illetve javaslatot tehet napirendjére.
Az indítványozott téma napirendre tűzésére csak írásbeli előterjesztés alapján kerülhet
sor. A plenáris ülés legkorábban az előterjesztés tárgyalócsoportok részére történő
átadását követő 8. munkanapra, folytatólagos tárgyalás esetén az 5. munkanapra hívható
össze.
A KPÉT üléseinek időpontját és napirendjét a soros ügyvivők előzetesen egyeztetik.
Az ülések végleges napirendjéről a felek az ülésen döntenek.

IV.3. A KPÉT ülésének elnöki tisztét a tárgyalócsoportok felváltva töltik be. A levezető elnök
feladata az ülések munkarendjének meghatározása, az Alapszabály előírásainak
érvényesítése. A levezető elnök a napirendhez nem szólhat hozzá, véleményt nem
nyilváníthat.

IV.4. A plenáris üléseken elsőként a soros ügyvivő fejti ki tárgyalócsoportja álláspontját. A
további körökben a tárgyalócsoportok tagjai is jogosultak álláspontjuk kifejtésére
legfeljebb 5-5 perces időtartamban.

IV.5. A tárgyalócsoportokat 1-1 szavazat illeti meg. Megállapodás a felek igen szavazatával
jön létre.

IV.6. A KPÉT üléseinek emlékeztetőjét a tárgyalócsoportok soros ügyvivői aláírásukkal
hitelesítik.

IV.7. A KPÉT titkársági teendőit a PM Pénzügyi, humánpolitikai és szakképzési főcsoportja
látja el. A Titkárság feladatkörébe tartozik az ülések megszervezése, a dokumentumok
tárgyalócsoportokhoz való eljuttatása, az ülések tárgyi feltételeinek biztosítása, az
emlékeztetők elkészítése és a tárgyalócsoportok részére történő megküldése. A plenáris
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ülések hivatalos jegyzőkönyve a helyszínen készített hangfelvétel, melynek
elkészítéséről, megőrzéséről a KPÉT Titkársága gondoskodik.

V.
Vegyes rendelkezések

V.1. A KPÉT plenáris ülései a felek konszenzusától függően zártak vagy nyilvánosak. A
nyilvános ülésről a soros ügyvivők előzetesen állapodnak meg.
A zárt plenáris ülésről a tárgyalócsoportok – a témától függően, a soros ügyvivők
megegyezése szerint – a sajtót tájékoztatják.

V.2. A szakértői ülések, valamint az ügyvivői konzultációk nem nyilvánosak, ezekről a
tárgyalócsoportok sajtótájékoztatót nem tarthatnak.

V.3. A KPÉT-ben elfogadott megállapodás a tárgyalócsoportok döntése alapján a Magyar
Közlönyben jelenik meg. A közzétételről a Titkárság gondoskodik.

VI.
Záró rendelkezés

VI.1. Jelen Alapszabály felülvizsgálatát, módosítását vagy felmondását bármelyik
tárgyalócsoport írásbeli előterjesztés alapján kezdeményezheti.
Az előterjesztésről kötelező a tárgyalás a plenáris ülésen.

Elfogadta: 

Aláíróként:

A Pénzügyminiszter felhatalmazásából:

a Pénzügyminisztérium közigazgatási államtitkára
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A köztisztviselők, a közalkalmazottak és a hivatásos jogviszonyban foglalkoztatottak
országosan reprezentatív szakszervezetei képviseletében:

ADOSZT részéről:………………………………………………………………………………

VPFSZ részéről:…………………………………………………………………………………

MKKSZ részéről:……………………………………………………………………………….

Budapest, 2005..………………hó……napja


	A Közszolgálati Pénzügyi Ágazat Érdekegyeztető Tanács Ügyren
	A Közszolgálati Pénzügyi Ágazati Érdekegyeztető Tanács ( a t
	A KPÉT 2004. június 10-én jött létre, a pénzügyminiszter és 
	A KPÉT működésének célja a felek érdekeinek egyeztetése, az 
	I.
	A KPÉT működése
	(a továbbiakban: felek)
	I.1. A KPÉT tagjai:
	a Pénzügyminiszter megbízásából, a PM Államtitkára által vez
	a közszolgálati, a közalkalmazotti és a hivatásos jogviszony
	I.2. A tárgyalócsoportok munkáját a soros ügyvivők vezetik. 
	I.3. A soros ügyvivő személyéről, személyének változásáról a
	I.4. A plenáris üléseken a tárgyalócsoportokat alkotó szerve
	II.
	A KPÉT hatáskörébe tartozó ügykörök
	II.1. A KPÉT hatáskörébe tartozó ügyköröket a KPÉT-et létreh
	E tárgykörök különösen:
	- A felek által képviselt munkavállalók (köztisztviselők, a 
	- a központi és a társadalombiztosítási költségvetésnek a fe
	- a felekre vonatkozó, éves és hosszabb távú , az ágazatot é
	III.
	A KPÉT jogosultságai
	III.1. A KPÉT a hatáskörébe utalt ügykörökben
	- az alábbi jogosultságokkal rendelkezik:
	tájékoztatás kérése és konzultáció tartása;
	véleményezés, javaslattétel, ajánlás kiadása;
	döntéshozatal
	III.2. Tájékoztatás kérésére és konzultáció megtartására jog
	a KPÉT a hatáskörébe tartozó tárgykörökben készült tervezete
	a KPÉT megállapodások végrehajtásának áttekintésére;
	a felek kölcsönös érdeklődésére számot tartó, ilyen céllal n
	III.3. Véleményezési jogot gyakorol:
	a köztisztviselői, a közalkalmazotti és a hivatásos állomány
	a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörében előkészített, ál
	III.4. A jogszabályok véleményezésének lezárását követően a 
	III.5. Ajánlást fogalmaz meg:
	a Kormánynak, valamint a hatáskörébe tartozó területeken műk
	az előmeneteli és illetményrendszer pénzügyi fedezetéül szol
	a tárcaszintű érdekegyeztetés területeire és továbbfejleszté
	III.6. Döntési jogosultságot a KPÉT csak a saját szervezetév
	IV.
	A KPÉT működése
	IV.1. A KPÉT, illetve a tárgyalócsoportok a jogosultságaikat
	IV.2. A plenáris ülés összehívását bármely tárgyalócsoport –
	Az indítványozott téma napirendre tűzésére csak írásbeli elő
	A KPÉT üléseinek időpontját és napirendjét a soros ügyvivők 
	Az ülések végleges napirendjéről a felek az ülésen döntenek.
	IV.3. A KPÉT ülésének elnöki tisztét a tárgyalócsoportok fel
	IV.4. A plenáris üléseken elsőként a soros ügyvivő fejti ki 
	IV.5. A tárgyalócsoportokat 1-1 szavazat illeti meg. Megálla
	IV.6. A KPÉT üléseinek emlékeztetőjét a tárgyalócsoportok so
	IV.7. A KPÉT titkársági teendőit a PM Pénzügyi, humánpolitik
	V.
	Vegyes rendelkezések
	V.1. A KPÉT plenáris ülései a felek konszenzusától függően z
	A zárt plenáris ülésről a tárgyalócsoportok – a témától függ
	V.2. A szakértői ülések, valamint az ügyvivői konzultációk n
	V.3. A KPÉT-ben elfogadott megállapodás a tárgyalócsoportok 
	VI.
	Záró rendelkezés
	VI.1. Jelen Alapszabály felülvizsgálatát, módosítását vagy f
	Az előterjesztésről kötelező a tárgyalás a plenáris ülésen.
	Elfogadta:
	Aláíróként:
	A Pénzügyminiszter felhatalmazásából:
	a Pénzügyminisztérium közigazgatási államtitkára
	A köztisztviselők, a közalkalmazottak és a hivatásos jogvisz
	ADOSZT részéről:………………………………………………………………………………
	VPFSZ részéről:…………………………………………………………………………………
	MKKSZ részéről:……………………………………………………………………………….
	Budapest, 2005..………………hó……napja


<<
  /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 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /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 0.40
    /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 0.40
    /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 true
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 2
  /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 (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


