
magánindítványra indul, ott a távoltartás csak annak
benyújtását követôen rendelhetô el.

Megelôzô távoltartással csak hozzátartozóval szem-
ben kaphat védelmet, azonban a törvény nem terjed ki
a barátra, udvarlóra, volt barátra, elutasított udvarlóra,
volt jegyesre, együttlakás nélküli együttjárókra, ellenben
2014. március 15-tôl – régi hiányosságot pótolva – kiterjed
a volt élettársra is. A büntetôjogi távoltartásnak nincs
ilyen korlátozása, mindenkivel szemben elrendelhetô. 

Ki rendelheti el?
Az ideiglenes megelôzô távoltartást a rendôrség a hely -
színen hozza meg az erôszak észlelése esetén hivatalból
vagy a bántalmazott és hozzátartozói, a szociális  ellátó -
rendszer, a gyermekvédelmi és egészségügyi rendszer
bejelentése alapján. A rendôrség automatikusan kez de -
ményezi a helyi bíróságnál annak meghosszabbítását. A
rendôrség határozata nélkül közvetlenül is tud a bíró -
ság hoz fordulni Ön vagy hozzátartozója, és kérheti a
megelôzô távoltartás elrendelését.

A büntetôeljárási távoltartást Ön és az ügyész  indít -
vá nyoz  hatja az eljáró bíróságnál. 

A rendôrség a távoltartás elrendelésérôl haladékta-
lanul köteles dönteni, kivéve, ha az elkövetôt  elô állí -
tották. A bíróság az ideiglenes megelôzô határozat
idôtartama alatt, vagyis 72 órán belül dönt a távoltartás
további  fenn tartásának kérdésében. Ha Ön közvetlenül
a bíróságot kereste meg távoltartási kérelmével, akkor
ez a ha tár idô három munkanap. A büntetô távoltartás
 ese té ben elvben szintén három nap áll a bíró rendel ke -
zé sére a döntéshozatalra, a gyakorlatban ez több hó-
napot vesz igénybe. 

Valamennyi távoltartással kapcsolatos eljárás in gye -
nes az Ön számára. Ha az elkövetôt próbára bocsátot-
ták, vagy felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, a
bí róság, illetve az ügyész magatartási szabályként is el-
ren  delheti a távoltartást 

Mennyi idôre szól?
A távoltartás idôbeni terjedelmére vonatkozó rendel ke -
zések nagymértékben eltérnek a nemzetközi gyakorlat-
ban alkalmazottaktól, mivel máshol hónapokra, évekre
vagy akár életre szólóan szokás elrendelni. Itthon a tör -
vény szerint az ideiglenes megelôzô távoltartás 72 órára,
a megelôzô távoltartás legfeljebb hatvan napra, a bün-
te tôeljárási távoltartás legalább tíz, legfeljebb hatvan

napra szól. Ezek lejártát követôen nincs arra lehe tô ség,
hogy a távoltartás idôtartamát meghosszabbítsák, de
újabb kérelem elôterjeszthetô, ha annak feltételei
 fennállnak. Ha egy ügyben távoltartást rendeltek el, a
büntetôeljárást soron kívül folytatják le.

Mi a tartalma?
A távoltartás elrendelésével egyidejûleg a rendôrségi,
bírósági határozat meghatározza annak tartalmát is.
Tehát azt, hogy a bántalmazó adott esetben mennyi idôn
belül és milyen hosszú idôre köteles elhagyni a közös
lakást vagy más meg ha tározott intézménytôl, pl. kór ház -
tól, iskolától,  munka hely tôl, vagy meghatározott szemé-
lytôl, pl. közös rokontól, baráttól távol tartani magát. A
távoltartás ideje alatt a bántal mazó sem közvetlenül, sem
közvetve nem veheti fel a  kap cso latot a védett személlyel,
így például telefonon sem keresheti, sms-t vagy email-t
nem küldhet számára. Szintén a határozatnak kell meg-
jelölnie, hogy az eltiltás milyen távolságra szól. 

Távoltartás ideje alatt a bántalmazó lakásfenntartási és
tartási kötelezettsége fennáll, de szünetel a szülôi felügye -
leti és a kapcsolattartási joga. A büntetôeljárás ke re té ben
elrendelhetô távoltartás hatálya alatt a kapcsolattartás
csak abban az esetben szünetel, ha a távoltartó végzést a
gyerek sérel mére elkövetett bûncselekmény miatt hozták.

Mi történik, ha a bántalmazó megszegi  
a távoltartó végzést?
Az ideiglenes megelôzô és megelôzô távoltartás meg sér -
tése szabálysértést valósít meg, elzárással vagy pénzbírság-
gal büntethetô. 

Ha a bántalmazó a büntetôeljárás-beli távoltartást
szándé ko san megszegi, s ezt utólag sem menti ki, a bíró -
ság dönti el, hogy elôzetes letartóztatásba veszi vagy csak
pénzbeli bírsággal sújtja. 

Készült a Nyílt Társadalom Alapítványok támogatásával 2014-ben

Mit tehet Ön, 
ha családon belüli
erôszak áldozatává
válik?

www.nokjoga.hu
A nők elleni erőszak és diszkrimináció bármely
formája ellen az áldozatot védelem illeti meg. Ez
minden nő emberi joga.

sorozat

www.patent.org.hu 
Kérjük, támogassa a bántalmazott nôk és gyerekek

jogsegélyszolgálatát!
Adószám: 18192249-1-41  

Bankszámlaszám: 10918001-00000069-60330007 
(UniCredit Bank)
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Ez a kiadvány azzal a céllal jött létre, hogy jogi és gyakor-
lati felvilágosítást, információt nyújtson azon nôk és  gyere -
kek számára, akiket erôszak ért a családjukban.

HOVA FORDULHAT, HA ERÔSZAK ÉRTE?
A Rendôrség tevékenysége
Ha Önt vagy gyermekét erôszak érte, a rendôrséghez for-
dulhat védelemért. A 107 vagy 112 telefonszámon akár
neve bemondása nélkül, a nap 24 órájában kérheti a
rendôrség helyszíni kiszállását.

A 2007. október 30-án közzétett Országos Rendôr-
fôkapitányi utasítás (32/2007.) kötelezô elôírásokat tartal-
maz a rendôri állomány számára a családon belüli erôszak
esetkörének rendôri kezeléséhez. Az útmutató többek
közt elôírja, hogy „Ha a családon belüli erôszak körébe tar-
tozó, személy elleni erôszakos […] cselekmény miatt
érkezik bejelentés, a rendôr köteles a helyszínen haladék-
talanul megjelenni.” (3. pont) Amennyiben Ön mégis azt
tapasztalja, hogy a bejelentést felvevô ügyeletes tiszt
elzárkózik az intézkedéstôl, hívja fel figyelmét az ORFK
utasítás vonatkozó elôírására, illetve kérje el nevét és szol-
gálati számát, hogy utóbb panaszt tudjon ellene tenni. A
helyszínre érkezô rendôr intézkedik a jogellenes állapot
megszüntetése iránt, szükség esetén gondoskodik a  sérült ek
ellátásáról, tájékoztatja az érintetteket a rendelke zé sükre
álló jogérvényesítési lehetôségekrôl, segítô szol gáltatá-
sokról, kérésre lehetôség szerint elkíséri az  áldozatot a
legközelebbi krízismenhelyre. A rendôrök akkor járnak el
szabályszerûen, ha a feleket és a helyszínen tartózkodó
más személyeket külön-külön hallgatják meg. 

Ha a törvényi feltételek fennállnak, a bántalmazót elô
kell állítani, ôrizetbe kell venni, illetôleg kezdeményezni
k ell elôzetes letartóztatását vagy távoltartását  (kényszer -
intéz kedések). A bántalmazó elvitelére többnyire akkor
kerül sor, ha feltételezhetô, hogy szabadon hagyása   eset é n
további fizikai bántalmazásnak tenné ki családtagjait, vagy
más módon megfélemlítené a tanúkat. A bántalmazó sza -
badon engedésérôl a rendôrségnek elôzetesen értesítenie
kell az áldozatot. A rendôrség a családon belüli erôszak  ál -
do zatát köteles tájékoztatni jogairól, kötelezett sé geirôl, a
biztonsága érdekében alkalmazható lehetô ségekrôl,
ügyének állásáról (ügyszám, eljáró szerv, ügyintézô, stb.),
a kárenyhítés lehetôségeirôl, a segítô  szervezetek elérhe -
tô ségeirôl. Ha a bántalmazásnál gyerek is jelen volt, fel -
merül a kiskorú veszélyeztetése bûncselekmény gyanúja.
Emiatt a rendôrségnek hivatalból kell eljárást indítania. 

A feljelentés megtétele
A legtöbb családon belüli erôszak körébe esô bûncselek-
mény magánindítványra üldözendô. Ez azt jelenti, hogy a
sértett legkésôbb a bûncselekmény elkövetése után 30
napig tehet feljelentést. Ha a bûncselekményt 14 éven aluli
gyermeke ellen követték el, úgy Ön tud helyette feljelen-
tést tenni, 14 és 18 év közötti gyereke esetében akár a
 gyerek önállóan, akár Ön teheti ezt meg. A magán indít -
ványnak nincsenek szigorú formai kellékei, de okvetlenül
tartalmaznia kell azon nyilatkozatát, hogy kéri az elkövetô
büntetôjogi felelôsségre vonását. Feljelentést nemcsak
szóban, hanem írásban is elô lehet terjeszteni, melyet
érdemes tértivevényes levél formájában elküldeni az ille -
tékes rendôrkapitányságra vagy bíróságra. Magán indít -
vány ra indul meg az eljárás például könnyû testi sértés,
kapcsolati erôszak lelki és gazdasági erôszakra vonatkozó
formái, magánlaksértés, magántitok, levéltitok meg sér -
tése, rágalmazás és becsületsértés, bizonyos esetekben
szexuális kényszerítés, szexuális erôszak és szeméremsér -
tés, illetve, ha a sértett az elkövetô hozzátartozója, lopás,
rongálás, jogtalan elsajátítás, jármû önkényes elvé tele
bûncselekmények miatt. 

Orvosi látlelet felvétele
Ha Önnek a bántalmazás következtében sérülése kelet ke -
zik, célszerû azon nyomban orvoshoz fordulnia és látle -
letet készíttetnie. Erre nemcsak a sérülés ellátása miatt van
szükség, hanem mert nagyban megkönnyíti a késôbbi bi-
zo nyítást. Látleletet akkor is érdemes felvetetnie, ha Ön
nem tud, vagy nem akar büntetô feljelentést tenni a
konkrét sérülés miatt. Ez azért fontos, mert késôbbi váló -
per, más családjogi per, gyám hatósági eljárás stb. során bi-
zonyítékként tudja felhasználni a látleletet. A vizsgálatot
végzô orvos nem köteles látleletet kiállítani, csak abban az
esetben, ha a testi sértést elszen vedett személy vagy hoz-
zátartozója azt kifejezetten kéri. Ha az orvos a látlelet
felvételét megtagadja, akkor panasszal tud élni ellene az
ÁNTSZ-nél. Az orvosi látlelet készítésének és kiadásának
térítési díja 2014-ben 3500,-Ft, de a látleletet nem muszáj
Önnek elhoznia, mivel azt a rendôrség, ügyészség, bíróság
az eljárás során ingyenesen tudja kikérni. 

Az Áldozatsegítô Szolgálat pénzügyi 
szolgáltatásai
Azonnali pénzügyi segélyt kérhet, ha Ön krízishelyzetben
van, mert a bántalmazás következtében nincs abban az
 álla potban, hogy lakásáról, ruháról, élelemrôl, utazásáról,

 gyógy sze reirôl gondoskodni tudjon. A 2014-ben legfel-
jebb 94.213 Ft összegû támogatás igénybe vételének
felté te le, hogy a bántalmazás bûncselekménynek minô -
süljön, és a segély iránti kérelmet a bûncselekményt
követô öt napon belül terjessze elô az illetékes áldozat-
segítô szolgálatnál. 

Állami kárenyhítésre tarthat igényt továbbá, ha Ön
ellen súlyos, az életét, testi épségét, egészségét veszé-
lyeztetô szándékos, személy elleni erôszakos bûncselek-
ményt követtek el, bizonyos esetekben az áldozat hoz-
zátartozói is. Kárenyhítést az kaphat, akinek esetében a
fejenkénti havi nettó jövedelem 2014-ben nem haladja
meg a 188.426 Ft-ot, illetve meghatározott szociális el-
látások valamelyikében része sül. A kérelmet a bûncse-
lekmény elkövetése után három hónapon belül kell az
áldozatsegítô szolgálatnál elôterjeszteni, a kár részletes
igazolásával. Szükséges továbbá, hogy az áldozat
sérelmére elkövetett bûncselekmény miatt akár hivatal-
ból, akár feljelentésre eljárás induljon. Kárenyhítésként
legfeljebb 1.413.195 Ft adható egy összegben vagy havi
járadékok formájában.

A TÁVOLTARTÁS ALKALMAZÁSA
Mi a távoltartás?
2009. október 1-tôl kezdôdôen két féle lehetôség van
azt kezdeményezni, hogy a bántalmazó meghatározott
ideig ne mehessen az áldozat közelébe. A korábbi, a
bün  tetô eljárási kényszerintézkedés részleteit a Büntetô -
eljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 138/A-139.  § - ai tar-
talmazzák. Az ún. megelôzô távoltartás szabá lyairól a
Hozzátartozók közötti erôszak miatt alkal maz ható tá-
voltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény ren delkezik.

Mi a különbség a kétféle távoltartás között?
Elrendelésének esetei
Megelôzô távoltartást – ahogy azt neve is jelzi – nem
csak bekövetkezett bántalmazás, hanem annak veszélye
esetén is lehet kérni. Így a bántalmazott sérelmére meg-
valósított mindenfajta, a méltóságot, az életet, a szexu -
á lis önrendelkezési jogot, a testi és lelki egészséget
súlyosan és közvetlenül veszélyeztetô tevékenység és
mulasztás megalapozza.

Büntetôeljárás-beli távoltartás csak akkor rendelhetô
el, ha szabadságvesztéssel büntethetô bûncselekmény
miatt büntetôeljárás folyik. Emiatt ezt nem lehet kérni,
ha az áldozat félelembôl vagy egyéb okból nem tesz fel-
jelentést. Azokban az esetekben ahol a büntetôeljárás

leporello csalber 2014:Layout 1  6/11/14  12:26 PM  Page 2



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Uncoated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF004300540050>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


