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Fontos tudnivalók 
Egyértelmű válaszokat adjon, egyértelmű jelöléseket alkalmazzon – javítás esetén is! 
Válaszaiban a lényeg megfogalmazására törekedjen, ne lépje túl a rendelkezésre álló 
kipontozott helyet! 
Csak annyi válaszelemet írjon, amennyit a feladat kér! (Ha többet ír, a beírás sorrendjében 
értékeljük válaszait.) 
Kérjük, kék színű tollat használjon! 

 
A feladatok megoldásakor tartsa szem előtt az alábbi javaslatokat! 

• Olvassa el figyelmesen a feladatokat!  

• Kövesse figyelmesen a feladatlap utasításait!  

• Tudatosítsa, hány részfeladatból áll a feladat, és oldja meg az összeset! 

• Tanulmányozza a feladatokhoz kapcsolódó forrásokat (kép, ábra, szöveg, térkép)! 

• Válaszait gondos mérlegelés után, lehetőleg javítás nélkül írja le!  

• A feladatok megoldásához használhatja a megengedett segédeszközöket: a középis-
kolai történelmi atlasz térképeit és a helyesírási szótárt. Ügyeljen arra, hogy a 
személyek, topográfiai adatok és fogalmak csak pontos helyesírással értékelhetők! 

 
Javaslatok a szöveges, kifejtendő feladatok kidolgozásához: 
 

1. Helyezze el időben és térben a feladatban megjelölt problémát! 
2. Használja fel a feladat megértéséhez a forrásokat, illetve a középiskolai történelmi atlaszt! 
3. Gyűjtse össze azokat az általános fogalmakat (pl. fejlődés, változás, termelés), illetve  

az adott korszakhoz kapcsolódó fogalmakat (pl. várjobbágy, céh, személyi kultusz), 
melyekkel az adott probléma bemutatható! 

4. Építse be fogalmazásába a forrásokból megszerezhető információkat, következtetéseket!  
5. Tárja fel a probléma előzményeit, okait, következményeit! 
6. Építse be mondanivalójába önálló ismereteit, nézőpontját, véleményét! 
7. Ha szükséges, készítsen vázlatot, illetve piszkozatot! 
8. Ügyeljen arra, hogy mondatai világosak legyenek! 

  9. Szerkessze meg szövegét, és figyeljen a helyesírásra is! 
 
Tájékoztatásul: 

Az esszék javításának szempontjai:  

• a feladat megértése, 

• megfelelés a tartalmi követelményeknek, 

• a válasz megszerkesztettsége, logikussága, nyelvhelyessége és helyesírása. 
Eredményes munkát kívánunk! 
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I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 
 

1. A feladat a zsidó valláshoz kapcsolódik. 
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.) 
 

Válassza ki a képeken látható tárgyakhoz / jelenethez kapcsolódó bibliai parancsolatokat! 
Írja a megfelelő parancsolat sorszámát a kép alá a kipontozott vonalra! Egy helyre egy 
sorszámot írjon! Két sorszám kimarad.  
 

1. „Ne csinálj magadnak faragott képet vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, 
vagy lent a földön, vagy a vizekben a föld alatt. Ne borulj le ilyen képek előtt és ne 
tiszteld őket, mert én, az Úr, a te Istened féltékeny Isten vagyok.” 
 

2. „Uradnak, Istenednek a nevét ne vedd hiába [a szádra], mert az Úr nem hagyja 
büntetlenül azt, aki a nevét hiába veszi.” 
 

3. „Gondolj a szombatra és szenteld meg. Hat napig dolgozzál és végezd minden 
munkádat. A hetedik nap azonban […] semmiféle munkát nem szabad végezned. […] 
Az Úr […] a hetedik napon azonban megpihent.” 
 

4. „Tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te 
Istened ad neked.” 
 

5. „Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben […]. Igen, 
jelként kösd őket a kezedre, legyenek ék a homlokodon. Írd fel őket házad ajtófélfájára 
és kapujára!” 
 

 
Imaszöveget tartalmazó tok (mezuza) 
 

a) ………. 

 

 
 
 

Mózes összetöri az aranyborjút (miniatúra) 
 

c) ……… 

Hétágú gyertyatartó (menóra) 
 

b) ………. 
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d) Nevezze meg a zsidó vallásnak azt a – több forrásszövegben is megjelenő – legfontosabb 
sajátosságát, amely megkülönböztette az ókori Kelet más, korábban kialakult vallásaitól!  
 
………………………………… 
 
2. A feladat a reneszánsz kultúrával kapcsolatos. 
Oldja meg a feladatokat a képek és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.) 
 
                         A) 

 
Leonardo da Vinci: Angyali üdvözlet (korabeli oltárkép) 

(A kép jobb oldalán Szűz Mária látható.) 
                B)                                                      

 
Leonardo da Vinci: Mona Lisa 

(korabeli festmény) 
(Mona Lisa feltehetőleg egy firenzei polgár 

felesége volt.) 

  C) 

 
Antonio da Correggio: Zeusz és Antiopé 

(korabeli festmény) 
(Antiopé egy mitológiai királylány volt.) 

 
a) A feladatban szereplő képek közül kettő vallási témájú. Nevezze meg azt a két vallást, 
amelyhez a képek témája kapcsolódik! 
 
………………………………………….  …………………………………………. 
  

4 pont  
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b) Mi jellemezte a reneszánsz festészetben az emberi alakok ábrázolását? Karikázza be 
az egyetlen helyes választ a feladatban szereplő képek alapján! 
  
1. A túlvilági létet fontosabbnak gondolták a földi életnél, ezért a portréfestészetben sem 
törekedtek egyéni vonások megörökítésére.  
2. Az emberi test nem számított tabunak, az azzal kapcsolatos (anatómiai) ismeretek 
gyarapodását felhasználva törekedtek a valósághű ábrázolásra.   
3. Az emberek arcvonásait és mozdulatait a korabeli technikákkal még nem tudták ábrázolni, 
ezért érzelmeket, szándékokat nem tudtak kifejezni.  
c) A reneszánsz festészet mely jellemzőjét mutatja mindhárom kép háttere? 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
3. A feladat Hunyadi Mátyáshoz kapcsolódik. 
Oldja meg a feladatokat a Mátyás törvényeiből vett részletek és ismeretei segítségével! 
(Elemenként 1 pont.) 
 
A) „Először, hogy Magyarországnak a törökök ellen való megvédelmezése céljából 
[…] országszerte egy aranyforintot kell fizetni a következő módon: 
1. § Hogy mi főpapok, bárók és országlakók végeztük és határoztuk, hogy azt minden 
fekvő jószág [földterület / telek] után, […] elengedhetetlenül kell fizetni.” 
 

a) Nevezze meg az A) betűjelű forrásban leírt adót! 
 

………………………………. 
 

b) Nevezze meg azt az intézményt, amelyik megalkotta az A) betűjelű forrásban leírt 
jogszabályt! 
 

………………………………… 
 

c) Nevezze meg azt a társadalmi réteget, amelyik jellemzően fizette az A) betűjelű 
forrásban leírt adót! 
 

……………………………………. 
 

B) „Ha egy egész telken vagy ülésen […] egy portán belül csak egy [család] lakik, az 
fizessen 20 dénárt. Ha pedig ketten kapnának egy telket […][a kettő együtt] fizessen 
egy és egy fél porta szerint.” 
 
d) Válassza ki a B) betűjelű forrásra vonatkozó igaz állítást! Karikázza be az egyetlen 
helyes állítás sorszámát! 
 
1. A tized beszedését szabályozta. 
2. A kincstár jobban járt, ha egy portán egy család lakott. 
3. A töredéktelken élők 20 dénárnál kevesebbet fizettek családonként. 
  

4 pont  

4 pont  
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4. A feladat a reformációval kapcsolatos.     
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.) 
 

„Az egyházi összejövetelek pedig ne legyenek titkosak és rejtettek, hanem nyilvánosak 
és gyakoriak, hacsak […] nem  teszik lehetetlenné azok nyilvánosságát. […] Az isten-
tiszteleti helyek tisztességesek legyenek.  […] Válasszanak e célra tágas épületeket 
vagy templomokat, és távolítsanak el mindent, ami az egyházhoz nem illik.  […] Ezért 
a keresztyének templomaitól és imaházaitól távol kell tartani minden fényűző 
ruházkodást, hivalkodást és mindent, ami nem illik a keresztyén alázatossághoz, 
fegyelemhez és szerénységhez.  A templomok igaz ékességét nem az elefántcsont, az 
arany és a drágakő teszi, hanem a templomba járók igazlelkűsége, kegyessége és 
erényei.  […]  Mindent a nép nyelvén kell előadni, amelyet a helybeli emberek a gyüle-
kezetben megértenek.” (Henrik Bullinger svájci reformátor által összeállított hitvallás, 1566) 
 

a) Döntse el a forrás segítségével, melyik képen szerepel valamely protestáns felekezethez 
tartozó templom! Karikázza be az egyetlen megfelelő kép betűjelét!  
 

A)                                                                          B) 

  
 
C)  

 
 

b) Mire utal a szöveges forrásban idézett hitvallás aláhúzott része? Karikázza be az 
egyetlen helyes magyarázat sorszámát!  
 

1. A járványok időszakában korlátozták a tömegrendezvényeket. 
2. Számoltak az indián őslakosok támadásaival. 
3. Európában sok helyen üldözték a protestánsokat.   
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c) A hitvallás utolsóként idézett mondatában egy másik, nem a templomok berendezésére 
vonatkozó előírás is található. A reformáció mely kulturális hatása következett ebből? 
Fogalmazza meg saját szavaival a szöveg alapján! 
 
………………………………………………………………………………………………....... 
 
d) Mely folyamattal függ össze az idézett forrás születése? Karikázza be az egyetlen helyes 
magyarázat sorszámát!  
 
1. A nem keresztény vallásúak körében zajló hittérítéssel. 
2. A református egyház európai megszerveződésével. 
3. Azzal, hogy a protestánsok azonos jogokat vívtak ki a katolikusokkal.  
 
 
5. A feladat Magyarország 16. századi történelméhez kapcsolódik. 
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.) 
 
A)  

 Bástyatípusok 
 
a) Válassza ki a forrás és ismeretei alapján az igaz állítást! Karikázza be az egyetlen helyes 
állítás sorszámát! 
 
1. A körbástya jobban ellenállt a támadásnak, mert nagyobb volt a fegyverek holttere. 

2. Az olaszbástya alkalmazásával a támadók fölénybe kerültek a várostromok során. 

3. Az olaszbástyák hatékonyabbá tették a várvédelmet. 

 
b) Nevezze meg az ábra alapján, melyik fegyvernem vált egyre jelentősebbé a várvédelem-
ben! 
 

……………………………………… 
  

4 pont  
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B) 

Magyarország 1568 után 
 
Rendelje a törökellenes harcokról szóló forrásrészletekhez a térképvázlaton jelölt 
helyszínüket! Írja a megfelelő helyszínek sorszámát a pontozott vonalakra! Egy helyre egy 
sorszámot írjon! Öt sorszám kimarad. 
 
C) „Az tömlöcbástyánál Dobó vala, 
Ott ő apróggyát ellőtték vala, 
Ő keze-lába sebösült vala, 
Ott asszonnépek vitézködnek vala,” (Tinódi Lantos Sebestyén művéből) 
 
c) Térképen szereplő sorszám:  ……………….. 
 
D) „Ihon előttetek Zrini áll fegyverben, 
Hon van az török Márs vakmerő szüvében,  
Delimán? hon száz más ebben az seregben,  
Kik Zrini vérét szomjuzták békeségben? 
 
Édes az vitézség az ember szájában, 
De nagy s rettenetes halálos probában: 
Ezt rettegve nézi vakmerő Delimán, 
Mint nyárlevél, ugy reszket szultán Szulimán.” (Egy 17. századi eposzból) 
 
d) Térképen szereplő sorszám: ………………….. 
 
  

4 pont  
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6. A feladat a 19. századi politikai eszmékhez kapcsolódik. 
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.) 
 
„Húsz-huszonötmilliós nép vagyunk, melyet emberemlékezet óta ugyanazzal a 
névvel illetnek, […] melyet az Isten által valaha húzott legpontosabb természetes 
határok zárnak körül, mely ugyanazon nyelvet beszéli, ugyanazon hitet vallja, 
melynek ugyanazok a szokásai és hagyományai, amely büszke Európa-szerte ismert 
politikai, tudományos és művészeti múltjára, és amely kétszer is az egység szavával 
és kötelékével ajándékozta meg az emberiséget, először a császárok Rómájáéval, 
később pedig, midőn még nem árulta el hivatását, a pápákéval. […] Nincs zászlónk, 
nincs állami nevünk, nincs rangunk az európai nemzetek között. Nincs közös közpon-
tunk, közös [társadalmi] szerződésünk, közös piacunk. Hét államra vagyunk fel-
darabolva.” (Giuseppe Mazzini, 1845) 
 

a) Melyik területre utal a forrás szerzője az aláhúzott szövegrészben? Karikázza be az 
egyetlen helyes válasz sorszámát! 
 
1. Appennini-félsziget 2. Balkán-félsziget  3. Ibériai-félsziget 
 
b) Az európai civilizáció melyik vívmánya táplálta a forrásban leírt nemzet öntudatát? 
Karikázza be az egyetlen helyes válasz sorszámát! 
 
1. Itt született meg a demokrácia. 
2. Itt bontakozott ki először az ipari forradalom. 
3. Itt virágzott az antik kultúra. 
 
c) Melyik az az összekötő kapocs, amely a forrásban leírt nemzet tagjainak túlnyomó 
többségére jellemző, de a német nemzetre nem? Karikázza be az egyetlen helyes válasz 
sorszámát! 
 
1. közös nyelv   2. közös felekezet  3. közös piac 
 
d) Mi volt a Mazzini által szorgalmazott nemzeti mozgalom legfontosabb konkrét politikai 
célja? Fogalmazza meg a forrás alapján! 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
  

4 pont  
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7. A feladat a reformkori Magyarországgal kapcsolatos. 
Oldja meg a Kossuth Lajos politikai programjára vonatkozó feladatokat! (Elemenként  
1 pont.) 
 
„Honunkban [a)] az alkotmányos szabadság ne legyen […] [egyes] osztályoknak a nép 
szolgaságán épülő kiváltsága, hanem legyen az egész magyar népnek közös osztatlan 
tulajdona. […] 
Így gondolkoznak [b)] mindazok, kikkel egy párthoz tartozni szerencsém van. […] 

[c)] Akarunk monarchiát [értsd: Magyar Királyságot], respublicáról 
[köztársaságról] nem ábrándozunk; […] elszakadásról nem álmodozunk, […] 
Magyarhon boldogsága az ausztriai összes birodalom boldogságával nem csak nincs 
ellentétben, sőt […] a kettő együtt kapcsolatban van. […] 
Akarjuk, hogy jog uralkodjék, s [d)] uralkodjék törvény, mely a nemzet akaratának a 
király által szentesített dictatuma [parancsa].” (Kossuth Lajos beszéde Pest megye 
közgyűlésén, 1844) 
 
a) Mely reformjavaslat célozta az a) betűjellel jelölt, aláhúzott részben leírtak 
megvalósulását? Karikázza be az egyetlen helyes válasz sorszámát! 
 
1. a cenzúra eltörlése 
2. a jobbágyfelszabadítás  
3. a magyar államnyelv bevezetése 
 
b) Melyik csoport feleltethető meg a b) betűjellel jelölt, aláhúzott részben leírtaknak? 
Karikázza be az egyetlen helyes válasz sorszámát! 
 
1. forradalmi ifjúság 
2. liberális nemesség 
3. udvarhű előkelők 
 
c) Melyik kifejezés írja le a c) betűjellel jelzett, aláhúzott résznek megfelelően Magyar-
ország Habsburg Birodalomhoz való viszonyát? Karikázza be az egyetlen helyes válasz 
sorszámát! 
 
1. függetlenné válás a birodalomtól 
2. központosított birodalmi kormányzat elismerése  
3. önállóság a birodalmon belül 
 
d) Melyik kormányzati forma feleltethető meg a d) betűjellel jelölt, aláhúzott részben 
leírtaknak? Karikázza be az egyetlen helyes válasz sorszámát! 
 
1. alkotmányos monarchia 
2. felvilágosult abszolutizmus 
3. demokratikus köztársaság 
 
  4 pont  
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8. A feladat a két világháború közötti szovjet-orosz történelemhez kapcsolódik. 
A bolsevik ideológia mely elemei jelennek meg a plakáton? Karikázza be a mondat négy 
helyes befejezésének sorszámát! Öt sorszám kimarad. (Elemenként 1 pont.) 

 
Szovjet propagandaplakát, 1920 

A plakát eredeti orosz nyelvű szövege magyarul:  
„Lenin elvtárs megtisztítja a Földet a piszoktól” 

 
A plakáton a bolsevik ideológia elemei közül megjelenik… 
 

1. a köztulajdon gondolata. 
2. az osztályharc gondolata. 
3. az iparfejlesztés elképzelése. 
4. a kulákok kényszermunkára hurcolása. 
5. az antiszemitizmus. 
6. a kapitalizmusellenesség. 
7. a vallásellenesség. 
8. az erőszak szükségességének gondolata. 
9. a munkás-paraszt szövetség gondolata. 

  
4 pont  
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9. A feladat a Horthy-korszak társadalmával kapcsolatos. 
 Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.) 
 
„Felkérem méltóságodat, szíveskedjék hivatali és társadalmi tekintélyének teljes 
súlyával odahatni, hogy a [világgazdasági válság következtében kialakult] jelenlegi 
nehéz viszonyok között a békés polgárságnál is visszatetszést szülő, a proletár 
tömegeknél pedig egyenesen forradalmi agitációs [értsd: mozgósító] eszközül 
kínálkozó indokolatlan, és az alsóbb néposztályok szeme láttára lefolyó […] fényűző 
ünnepségek vagy szórakozások (luxuslakomák, agarászat, lovaspóló stb.) 
mellőztessenek. Természetesen a vallásos és hazafias érzés ápolását célzó […] ünnep-
ségek, összejövetelek, előadások elé nem kívánok akadályt gördíteni.” (A belügy-
miniszter körrendelete a helyi hatalom vezetőinek, 1931) 
 
a) Karikázza be annak a három állításnak a sorszámát, amelyet alátámaszt a forrás 
idézett része!  

1. A hatalom tartott a kommunista mozgalom megerősödésétől. 
2. A belügyminiszter idézett rendeletének célja a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése 

volt.  
3. A rendszer fontosnak tartotta a nemzeti és keresztény hagyományok ápolását. 
4. A belügyminiszter idézett rendelete egy meghatározott összeghatár felett megtiltotta a 

rendezvények szervezését.  
5. A belügyminiszter idézett rendelete elsősorban azért született, mert szükségessé vált az 

állami kiadások csökkentése.  
6. A nehéz gazdasági helyzet kiélezte a nagy vagyoni különbségek miatt meglévő 

feszültségeket.  
7. A hatalom a háborús körülményekre tekintettel korlátozta az alapvető emberi jogok 

gyakorlását.  
 
b) A felsoroltak közül mely társadalmi rétegre vonatkozhatott leginkább a forrásban leírt 
korlátozás? Karikázza be az egyetlen helyes válasz sorszámát! 
1. arisztokraták 
2. kispolgárok 
3. munkások 
4. parasztok 
  

4 pont  
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10. A feladat a hidegháború korához kapcsolódik. 
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.) 
 
A) „A világtörténelem jelen pillanatában csaknem minden nemzetnek választania kell 
a két életmód […] között. […]. Az [1.] egyik életforma a többség akaratán alakul, 
jellemzői a szabad intézmények, a népképviseleti kormányzás, a szabad választások, 
az egyéni, a szólás- és vallásszabadság biztosítása, a politikai elnyomás alóli 
mentesség. A [2.] másik életforma alapja, hogy a kisebbség ráerőszakolja akaratát a 
többségre. Terror és elnyomás uralkodik, a sajtót cenzúrázzák, a választások 
eredményeit meghamisítják, és elfojtják az egyéni szabadságot.” (Az egyik hatalmi tömb 
által megfogalmazott hidegháborús nemzetközi politikai elv, 1947) 
 
B) „Ily módon két tábor alakult ki: az imperialista, [3.] demokráciaellenes tábor, 
melynek célja […] a demokrácia szétzúzása, valamint az imperialistaellenes, [4.] 
demokratikus tábor […]. A két ellentétes tábor […] harca a kapitalizmus általános 
válságának további kiéleződése, a kapitalizmus erőinek gyengülése, a szocializmus és 
a demokrácia erőinek gyarapodása közepette megy végbe.” (A másik hatalmi tömb által 
megfogalmazott hidegháborús nemzetközi politikai elv, 1947) 
 
a) Az idézett politikai elvek megfogalmazói szerint melyik, a forrásokban sorszámmal és 
aláhúzással jelölt kategóriába tartozott a korabeli Nagy-Britannia? Adja meg a két 
megfelelő kategória sorszámát! 
 
……  …… 
 
b) Miért tekintett magára demokratikusként a B) betűjelű forrást megfogalmazó hatalmi 
tömb? Karikázza be az egyetlen helyes megoldás sorszámát! 
 
1. Azt hirdették magukról, hogy tiszteletben tartják a tulajdonhoz való jogot. 
2. Azt hirdették magukról, hogy széles társadalmi rétegek érdekeit képviselik. 
3. Azt hirdették magukról, hogy fenntartják a társadalmi békét és együttműködést. 
 
c) Mire utal az A) betűjelű forrás első mondata? Karikázza be az egyetlen helyes megoldás 
sorszámát! 
 
1. A nemzetiszocializmus elleni fellépés szükségességére. 
2. A magyar forradalom és szabadságharc által előidézett helyzetre. 
3. A kétpólusú világrend kialakulására. 
 
 
 
  4 pont  
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11. A feladat a Rákosi-korszakkal kapcsolatos. (komplex tesztfeladat) 
Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.) 
 
Döntse el, hogy a források közül melyikre igazak a táblázatban szereplő állítások! Írja  
a forrás(ok) betűjelét a táblázat megfelelő mezőjébe! Egy mezőbe egy betűjelet írjon!  
Egy betűjel többször is előfordulhat. Egy betűjel kimarad. 
A)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bán Béla: Kónyi elvtárs, a Ganz villamossági 
gyár élmunkása (sztahanovistája), 1950 
 

B) „Ha nem tartunk mértéket, akkor mint rántott csirkét, megesszük azt a tyúkot, 
amely jövőre aranytojást tojna, és ötéves tervünk gyárait, üzemeit, kultúrházait már az 
idén csemegevaj és borjúsült formájában elfogyasztjuk.” (Rákosi Mátyás, 1950) 
 
C) „[Célunk] kiszorítani a reakciós befolyást, elsősorban a munkásság és a parasztság 
köréből. Mindszenty [József] tevékenységét és a mindszentyzmust rendőrileg, 
politikailag, gazdaságilag lehetetlenné tenni.” (Javaslatok az MDP Politikai Bizottságának 
tagjai számára 1948. november 24.) 
 
D) „A mi udvarunkban lakik egy péksegéd. Ő mesélte, hogy akármennyi kenyeret 
sütnek az üzemükben, mind elfogy. Feltűnt nekünk itt a körzetben, hogy Vecsésről, 
Üllőről nap mint nap bejárnak egyesek, s 4-5 kenyeret is elhordanak zsákban. Pedig  
4-5 kenyér naponta nem kell egy családnak, ha csak azon élne is. De biztos ezek is […] 
állatokkal etetik fel a mi drága szép kenyerünket.” (Szabad Nép, 1951. január 5. 
Felszólalás a budapesti népnevelő értekezleten.)  
 

Állítások Források 
betűjele 

a) Az előírt termelési mennyiséget túlteljesítő munkásokat példaképként 
állították a többi munkás elé.   

 

b) Egyes társadalmi csoportokat a rendszer ellenségeinek tekintettek.   

c) A koncepciós per eszközét is alkalmazták.  
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d) Nevezze meg szakkifejezéssel azt a gazdaságirányítási módszert, amelyre a B) betűjelű 
forrás utal!  
 

……………………………………………..…… 
 
e) Mi volt a C) betűjelű forrásban megnevezett személy legmagasabb tisztsége? 
 
……………………………………………..…… 
 
 
 
12. A feladat a magyarországi romákhoz kapcsolódik. 
Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.) 
 
Magyarország teljes népességének és a magyarországi roma népességnek a megoszlása 

településtípusok szerint (2003) 
 Teljes népesség Roma népesség  

létszáma (fő) aránya (%) létszáma (fő) aránya (%) 
Budapest 1 719 000 17,0% 60 000 10,4% 
A többi város 4 863 000 48,0% 282 000 49,7% 
Községek 3 560 000 35,0% 227 000 39,9% 
Összesen 10 142 000 100,0% 569 000 100,0% 

(A roma népességre vonatkozó adatok forrása szociológusok által végzett felmérés.) 
 
 
a) Válassza ki a táblázat adatainak alapján a három igaz állítást! Karikázza be a sor-
számukat! 
 
1. A táblázat adatai alapján Budapesten körülbelül minden tizedik lakos roma. 
2. A táblázat adatai alapján a romák alig fele él városban. 
3. A táblázat adatai alapján Magyarország lakosainak 5-6%-a roma. 
4. A táblázat adatai alapján a roma lakosságra kevésbé jellemző az urbanizáció, mint a teljes 

népességre. 
5. A táblázat adatai alapján a magyarországi falvakban több roma él, mint nem roma. 
6. A táblázat adatai alapján a magyarországi népesség kicsit több mint harmada él falvakban. 
7. A táblázat adatai alapján Magyarországon nő a roma lakosság aránya. 
 
b) Melyik – a lakóhelyhez köthető – jelenség ronthatja a magyarországi romák 
életfeltételeit? Karikázza be az egyetlen helyes válasz sorszámát! 
 
1. antiszemitizmus 
2. integráció 
3. szegregáció 
 
  

6 pont  

4 pont  
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II. SZÖVEGES, KIFEJTENDŐ FELADATOK 

Olvassa el figyelmesen! 

A következő feladatok közül összesen kettőt kell kidolgoznia. 
Az alábbi szabályok alapján kell választania: 

Kidolgozandó: 
egy, az egyetemes történelemre vonatkozó rövid feladat, 
egy, a magyar történelemre vonatkozó hosszú feladat. 

A rövid egyetemes és a hosszú magyar feladat más korszakra – az egyik az 1849-ig tartó,  
a másik az 1849 utáni korszakra – vonatkozzon! (A táblázatban a korszakokat kettős vonal 
választja el.) 

Tanulmányozza figyelmesen a feladatokat! 

 Korszak Sorszám Feladat A feladat típusa 

Egyetemes 
történelem 

1849-ig 13. Athéni demokrácia rövid 
1849 
után 14. Második ipari forradalom rövid 

Magyar 
történelem 

1849-ig 15. Tatárjárás hosszú 
1849 
után 16. A Kádár-korszak gazdaságpolitikája hosszú 

 
A feladatok tanulmányozása után karikázza be a választott feladatok sorszámát! 
A következő táblázatban feltüntettük a két választási lehetőséget.  
Jelölje X-szel a választását a megfelelő sorban! Csak az egyik lehetőséget jelölje! 
 

A választott 
feladatok 
sorszáma 

Választásának  
jelölése X jellel 

13. és 16.  

14. és 15.  

 
A feladatok közül csak a választott kettőt dolgozza ki! Válaszait az azonos típusú 
feladatokat követő pontozott vonalakra írja! 
 

A feladatok kidolgozása előtt tanulmányozza a 2. oldalon található útmutatót! 
A válaszok elkészítése során fogalmazvány (piszkozat) készíthető! 

A feladatok után az értékelési szempontok szerepelnek, az elért pontszámokat a javító 
tanár állapítja meg.  
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13. A feladat az ókori Athénhoz kapcsolódik. (rövid) 
Mutassa be a forrás és ismeretei segítségével, miként biztosították az athéni demokráciá-
ban a polgárok részvételét a közügyekben! 
 
„Így azután a színházi pénzekkel, a törvényszéki napidíjakkal, s a más címeken 
kifizetett összegekkel és közsegélyekkel [Periklész] megnyerte magának a népet.” 
(Plutarkhosz ókori történetíró) 
 
 
14. A feladat az ipari forradalmakhoz kapcsolódik. (rövid) 
Mutassa be a forrás és ismeretei segítségével az autógyártás megindulását és jelentőségét 
a második ipari forradalom korában! 
 

 
Munka a Ford-autógyárban (Detroit, 1910-es évek) 
 

 
A választott rövid, az egyetemes történelemre vonatkozó feladat sorszáma: …… 

A feladat kidolgozása: 
 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 
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..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

 

Szempontok Elérhető Elért 
pont 

Feladatmegértés 2  

Tájékozódás térben és időben T 2  

 
Kommunikáció,  
a szaknyelv alkalmazása 

K1 2  

K2 2  

Ismeretszerzés,  
a források használata F 3  

 
Eseményeket alakító tényezők feltárása, 
kritikai és problémaközpontú gondolkodás 

E1 3  

E2 3  

Összpontszám / Vizsgapont 17  
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15. A feladat az Árpád-kori magyar történelemmel kapcsolatos. (hosszú) 
Mutassa be a tatárjárás menetét, és világítson rá közvetlen következményeire!  
A tatárjárást követő újjáépítésről nem kell írnia. Használja a középiskolai történelmi atlaszt! 
 

 Mongol harcosok középkori ábrázolása 
 
„Tudja meg tehát Szentatyaságtok, hogy a Keresztre feszített ellenségei, akiket 
tatároknak hívnak […] Magyarországra törve, az ország legnagyobb részét […] 
elpusztították. Mi […] elég sokan és megfelelően felfegyverkezve behúzódtunk 
Fehérvár, Esztergom, Veszprém, Tihany, Győr, Pannonhalma, Moson, Sopron, Vasvár, 
Németújvár, Zala, Léka várába és más Dunán inneni várakba és erődített helyekre, a 
túlsó oldalon pedig Pozsony, Nyitra, Komárom, Fülek, Abaújvár és más várakba, és 
hasonlóképpen megerősített helyekre.” (Egyházi és világi előkelők levele a pápának, 1242. 
február 2.) 
 
„Elkezdtük bejárni a puszta és elhagyott földet, amelyet [a tatárok] elmenetelükkor 
pusztítottak el. Az egyházak tornyai voltak útmutató jeleink egyik helységből a 
másikba, és ezek is borzalmas utat jelöltek. Mert az utak és ösvények el voltak törölve, 
fű meg tüskés bozót lepte be őket. Hagyma, […] répa és fokhagyma, ami a parasztok 
kertjében megmaradt, ha néhol rájuk bukkantam, nyalánkságszámba mentek 
számomra. […] Végre odahagytuk az erdő magányát, és a nyolcadik napon 
Gyulafehérvár városába érkeztünk, ahol semmit sem találtunk, csak a megöltek 
csontjait és koponyáit, a bazilikák és paloták szétrombolt és aláásott falait, amelyeket 
szerfölött sok keresztény vér kiontásával mocskoltak be.” (Rogerius itáliai származású 
magyar főpap korabeli leírása) 
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16. A feladat a Kádár-korszakkal kapcsolatos. (hosszú)   
Mutassa be a források és ismeretei segítségével a Kádár-korszak gazdaságpolitikáját és 
az életszínvonallal kapcsolatos politikáját az 1960-as és az 1970-es években!     
 

A mezőgazdaság szövetkezetesítése 1956–1961 

Év A szövetkezetek 
száma 

A szövetkezeti 
tagok száma  

(1000 fő) 

A szövetkezetek 
földterülete  

(1000 hektár) 
1956 2089 119 597 
1957 3394 156 820 
1958 3507 169 958 
1959 4489 565 2620 
1960 4576 960 3941 
1961 4681 1221 4539 

 
„A gazdasági növekedés fontos forrásai, tartalékai erősen kimerülőben vannak, s a 
jövőbeni gyors növekedése csakis a gazdaság belső tartalékainak intenzívebb feltárása, 
a műszaki fejlődés meggyorsítása révén lehetséges. A reform […] arra törekszik, hogy 
az egyes dolgozó életszínvonala a jelenleginél jobban függjön munkája társadalmi 
hasznosságától, egyéni teljesítményétől és a kollektív munka eredményességétől.”  
(Az MSZMP Központi Bizottságának határozata, 1966. május) 
 

 
Új és bontásra ítélt régi házak Óbudán, 1971 
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A választott hosszú, a magyar történelemre vonatkozó feladat sorszáma: ……      
A feladat kidolgozása: 

 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 
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Szempontok 
Elérhető Elért 

pont 

Feladatmegértés 2  

 

Tájékozódás térben és időben 

T1 2  

T2 2  

 

Kommunikáció,  

a szaknyelv alkalmazása 

K1 2  

K2 2  

K3 2  

 

Ismeretszerzés,  

a források használata 

F1 3  

F2 3  

F3 3  

 

Eseményeket alakító tényezők feltárása, 

kritikai és problémaközpontú gondolkodás 

E1 3  

E2 3  

E3 3  

E4 3  
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A feladatlapon szereplő források (kép, ábra, térkép, adatsor) forrásai: 
1. https://szentiras.hu/szit 
https://blogs.timesofisrael.com/vaetchanan-powerful-mezuza-protection/ 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Menorah_-_Synagogue_of_C%C3%B3rdoba.jpg 
https://nypl.getarchive.net/media/full-page-miniature-with-rubric-showing-moses-breaking-the-idol-of-the-
golden-c9610c 
2. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Jupiter_and_Antiope#/media/File:V%C3%A9nus_et_l'Amour_d%C3%A9couverts
_par_un_satyre,_Corr%C3%A8ge_(Louvre_INV_42)_02.jpg 
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/muveszetek/muveszettortenet/muveszettortenet-9-evfolyam/angyali-udvozlet-es-
kiralyok-imadasa/leonardo-da-vinci-angyali-udvozlet 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Mona_Lisa%2C_by_Leonardo_da_Vinci%2C_fro
m_C2RMF_retouched.jpg/1374px-Mona_Lisa%2C_by_Leonardo_da_Vinci%2C_from_C2RMF_retouched.jpg 
3. https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=47400001.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D4 
Száray Miklós: Történelem 8. a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok számára NT-17602 
4. http://www.veresmart.shp.hu/hpc/web.php?a=veresmart&o=hk_I4Ld  
https://reformacio.mnl.gov.hu/sites/default/files/oroskeg/szoladi_reformatus_templom/szoladi_reformtemp.jpg 
https://gyor.utisugo.hu/_Images/ismertetok/latnivalok/000211082_loyola2.jpg.jpg_orig.jpg  
https://previews.123rf.com/images/alan64/alan641709/alan64170900182/85150427-russia-kazan-13-august-
2017-interior-muslim-mosque-with-blue-domes-in-the-kazan-kremlin.jpg  
5. https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_10_nat2020/lecke_02_005 
http://erettsegi.ucoz.hu/load/tortenelem_feladatsor/5_magyarorszag_a_habsburg_birodalomban/8-1-0-70 
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kolto-osszes-verse-2/tinodi-sebestyen-
2109E/vii-egri-historianak-summaja-4D8/ 
https://mek.oszk.hu/01100/01136/01136.htm#14 
6. Boronkai–Gianone–Kormos–Kovács–Simonkay–Tamásiné: Történelem 10. IT-142 
7. Kossuth Lajos üzenetei. Összeállította: Szabad György. Bp. 2004.  
http://mek.niif.hu/04800/04882/html/szabadku0051.html 
8. https://en.wikipedia.org/wiki/Propaganda_in_the_Soviet_Union#/media/File:Dyadya_lenin.jpg 
9. Szekeres József: Források Budapest történetéhez 1919–1945. Budapest Főváros Levéltára Bp. 1972.  
10. https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/az-i-vilaghaborutol-a-ketpolusu-vilag-
felbomlasaig/a-hideghaboru-kialakulasanak-kora/a-hideghaboru-indulasa 
11. https://mek.oszk.hu/01900/01906/html/index2131.html  
https://ado.hu/ado/a-szocializmus-epitese-1948-56-1-resz  
2013-as középszintű történelem érettségi 
https://adt.arcanum.com/en/view/Nepszabadsag_1950_01/  
12. Boronkai–Kaposi–Katona–Száray: Történelem 12. NT-17442 
13. https://mek.oszk.hu/03800/03892/html/02.htm#17 
14. https://www.kattan.hu/tankonyv/tortenelem-10/lecke_06_019 
15. Biblioteque nationale de France, Paris. (1300 körüli kézirat illusztrációja) 
 http://afe.easia.columbia.edu/mongols/pop//conquests/cavalry_pop.htm 
„Feheruuaru rea meneh hodu utu rea” Magyar történelmi szöveggyűjtemény A magyar történelem forrásai a 
honfoglalástól az Árpád-ház kihalásáig (1301) Összeállította és a jegyzeteket írta: Zubánics László. Budapest-
Ungvár, 2008. https://mek.oszk.hu/11000/11051/11051.pdf 
Rogerius mester Siralmas éneke, 1243 körül. In: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez – 
Középkor (1000-1530). Szerk. Madas Edit-Tarnai Andor. Bp. 1991. 
http://sermones.elte.hu/szovegkiadasok/magyarul/madasszgy/index.php?file=194_215_Rogerius 
16. Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században, Osiris, Bp., 1999 p. 418 
Gál Vilmos – Tar Attila Szilárd: Dokumentumok a XX. század történetéhez. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 
2001. p. 339.  
Boronkai–Kaposi–Katona–Száray: Történelem 12. NT-17442  
Fortepan / Urbán Tamás 



Történelem 
középszint 

2212 írásbeli vizsga 24 / 24 2022. május 4. 

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

 

 
pontszám 

maximális  elért 

I. Egyszerű, rövid 
választ igénylő 

feladatok 

1. feladat 4  
2. feladat 4  
3. feladat 4  
4. feladat 4  
5. feladat 4  
6. feladat 4  
7. feladat 4  
8. feladat 4  
9. feladat 4  
10. feladat 4   
11. feladat 6  
12. feladat 4  

Összesen 50  
I. Elért pontszám egész számra kerekítve  

II. Szöveges 
(kifejtendő) 

feladatok 

13. feladat 17  
14. feladat 17  
15. feladat 33  
16. feladat 33  

Összesen 50  
II. Elért pontszám egész számra kerekítve  

 I. + II.  
Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100   

 
 
 

dátum  javító tanár 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok   
II. Szöveges (kifejtendő) feladatok   

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


