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Oktatási adatok, 2015/2016

A nappali képzések főbb adatai
Magyarországon a 2015/2016-os tanévben 1 millió 728 ezer gyermek és 
fiatal – az érintett 3–22 éves korosztály 86%-a – vesz részt a köznevelés és 
felsőoktatás különböző szintű nappali képzéseiben, közel 31 ezer fővel 
(1,7%-kal) kevesebben, mint a 2014/2015-ös tanévben. A létszámcsökke-
nés eltérő mértékben ugyan, de minden oktatási szinten jelentkezett. 
Az óvodások száma 0,1, az általános iskolásoké 0,4, a középfokon tanulóké 
4,2, a felsőoktatási hallgatóké 3,3%-kal csökkent. A teljes – 3–22 éves – 
korosztály létszáma 29 ezer fővel lett kevesebb a vizsgált időszakban.

1. ábra
Az óvodás gyermekek és a tanulók számának alakulása 
a nappali képzésben

Az óvodai nevelésben részesülők száma 321 ezer fő, alig 500 gyer-
mekkel kevesebb az előző tanévnél. A csökkenő tendencia lassulása 
egyrészt a 3–5 éves népesség korábbinál kisebb ütemű fogyásának, 
másrészt a 3 éves kortól kötelezővé váló óvodai nevelés bevezetésének a 
következménye. A 3 éves óvodások száma közel 6 ezer fővel nőtt a 
2014/2015-ös tanévhez képest, részarányuk pedig az óvodás gyermekek 
között 2 százalékponttal, 24%-ra emelkedett. Az óvodai férőhely-kihasz-
náltsági mutató (az óvodába beíratott gyermekek száma az óvodák férő-
helyeinek százalékában) értéke alapján férőhelyhiány országos szinten 
nem mutatkozik, az előző tanévhez hasonlóan 100 férőhelyre 85 gyermek 
jut. Csökkenő számban, de továbbra is előfordul, hogy helyi, települési 
szinten a mutató értéke meghaladja a 100-at. Az előző tanévhez hasonló-

an országos átlagban egy óvodai csoportra 22, egy óvodapedagógusra 
10 gyermek jut. A sajátos nevelési igényű, továbbiakban SNI-gyermekek 
aránya 2,5% az óvodások körében, 0,2 százalékponttal magasabb az egy 
évvel korábbinál. Az érintett 8 ezer gyermek 81%-a integrált nevelésben 
részesül.

A 2015/2016-os tanévben a tavalyinál 43-mal több – összesen 207 – 
egységes óvoda-bölcsődei csoport működik, az ezekben elhelyezett 
2 éves gyermekek száma 731 fő, ami 9%-os csökkenést jelent. Az óvodás-
korúnál fiatalabb gyermekekkel 334 óvodapedagógus, 175 dajka, valamint 
178 gondozó foglalkozik, 101 fővel többen, mint az előző időszakban.

A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő nevelés-
oktatás keretében teljesítik tankötelezettségüket. Jelen tanévben 109 fel-
adatellátási helyen 440 pedagógus közel 2,5 ezer tanuló fejlesztését látja 
el. Az elmúlt tanévhez viszonyítva a feladatellátási helyek száma 3,8, a 
pedagógusok létszáma 25, a tanulóké pedig 15%-kal nőtt. A tanulókat 
sajátos nevelési igényük, fejlettségük és életkoruk alapján sorolják be a 
fejlesztő csoportokba. Egy csoportra az elmúlt évhez hasonlóan kicsivel 
több mint 9 gyermek jut. Abban az esetben, ha a tanuló iskolába járással 
nem tud részt venni az oktatásban, akkor az iskola által szervezett egyéni 
fejlesztésben részesül. A 2015/2016-os tanévben az egyéni felkészítésben 
részt vevők aránya 39%, 1,5 százalékponttal kevesebb, mint egy évvel 
korábban. 

Az általános iskolai tanulólétszám 745 ezer fő, 3 ezerrel kevesebb, 
mint a 2014/2015-ös tanévben. Az első osztályosok száma 3,5 ezer fővel 
– 3,5%-kal – csökkent a vizsgált időszakban. A tanulószám alakulásával 
ellentétben az általános iskolai pedagóguslétszám 1,9%-kal, 77 ezerre 
emelkedett, az osztályok száma nem változott (37 ezer). Így egy pedagó-
gusra, illetve egy osztályra kevesebb tanuló jut, előbbi mutató 9,9 főről 
9,7-re, utóbbi 20,2 főről 20,1-re változott.

Az általános iskolai napközis és egész napos iskolai oktatásban része-
sülő tanulók aránya 2,2 százalékponttal, közel 56%-ra, ezen belül az alsó 
tagozatos tanulóké 1,9 százalékponttal, több mint 86%-ra emelkedett. 
A régiók közötti különbségek még mindig jelentősek, de az eltérés mér-
tékében a 2011/2012-es tanévtől kezdve csökkenő tendencia figyelhető 
meg. A sorrend azonban szinte változatlan. Míg Dél-Dunántúlon a kis-
iskolások 89, addig Észak-Magyarországon 80%-a vesz részt napközis 
foglalkozásokon vagy egész napos iskolai oktatásban.

Az általános iskolások növekvő hányada, közel négyötöde részesül 
iskolai étkeztetésben. Az étkezők aránya a kisiskolások körében megha-
ladja a 91%-ot, a felső tagozatosoknak mindössze 64%-a étkezik az 
oktatási intézményekben. Az általános iskolai tanulók 28%-a térítés nél-
kül, 17%-a pedig kedvezményesen jut meleg ételhez az iskolákban.

Az SNI-tanulók száma 2,1%-kal (1100 fővel) tovább emelkedett az álta-
lános iskolákban. A 2015/2016-os tanévben létszámuk 53,6 ezer fő, ami az 
általános iskolások 7,2%-át jelenti. Régiós szinten eltérően alakult az SNI-
tanulók részesedése, a legjelentősebben (9,2-ről 9,6-ra) Nyugat-
Dunántúlon nőtt, a sorrend azonban változatlan, továbbra is Dél-Alföldön a 
legmagasabb (11,3%) és Észak-Alföldön a legalacsonyabb (5,0%). Nemek 
szerint nagyobb lett a különbség a sajátos nevelési igényű gyermekek 
arányában. Míg a lányok 5,1, addig a fiúk 9,2%-a sorolható az érintett 
kategóriába. Az általános osztályokban integráltan nevelt SNI-tanulók 
száma 3,6%-kal (közel 1300 fővel) lett magasabb, így arányuk az SNI-
tanulókon belül 69%-ra nőtt. A külön osztályban oktatott SNI-tanulók 
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száma – 200 fővel – 16,7 ezerre csökkent. A régiók közül Dél-Alföldön és 
Nyugat-Dunántúlon az átlagnál jóval magasabb – közel 80%-os – az integrál-
tan nevelt SNI-tanulók hányada, Közép-Magyarországon a 60%-ot sem éri el.

2. ábra
Az általános iskolákban integráltan és külön csoportban nevelt
sajátos nevelési igényű tanulók aránya régió szerint, 2015/2016

A 6, illetve 8 évfolyamos gimnáziumok 5–8. évfolyamain tanulók száma 
25 ezer fő, 0,7%-kal több, mint az előző tanévben.

2015-ben közel 2 ezer fővel (2,2%-kal) nőtt a 8. évfolyamot sikeresen 
befejezők száma, ami összhangban van a 2007-es tanévet kezdők létszám-
növekedésével. A 91 ezer végzett közül gyakorlatilag mindenki továbbtanult. 
2014 végén a nyolc évvel korábbi első osztályosok 90%-a végezte el ered-
ményesen a 8. évfolyamot.

Az oktatásból, képzésből való lemorzsolódásról a korai iskolaelhagyók 
aránya1 nyújt nemzetközileg is összehasonlítható információt. A mutató 
10% alá való csökkenése az Európa 2020 stratégia célkitűzései között sze-
repel. 2015-ben Magyarországon az iskolából korán kimaradók aránya 
11,6%, – 0,2 százalékponttal kedvezőtlenebb az előző évinél. A leszakadók 
aránya a nők körében továbbra is alacsonyabb (11,2%), mint a férfiaknál 
(12,0%), de a nemek közötti különbségek jelentősen csökkentek az egy 
évvel korábbihoz képest. A régiók közötti eltérések is mérséklődtek. 
Továbbra is Észak-Magyarországon a legmagasabb a korai iskolaelhagyók 
aránya (16,8%), a legalacsonyabb szintet 2015-ben Nyugat-Dunántúlon 
érte el (8,2%), nem Közép-Magyarországon, mint a korábbi években, így ez 
a régió 8,9%-os értékkel a második helyre szorult.

3. ábra
A korai iskolaelhagyók aránya nemek és régiók szerint, 2015

A Köznevelési Hídprogramok célja az alap- és középfokú végzettséggel 
nem rendelkezők számának csökkentése, a korábban lemorzsolódott tanu-
lók újraintegrálása az oktatás-képzés rendszerébe, valamint a leszakadó 
fiatalok segítése tanulmányaik folytatásában, hogy kedvezőbb esélyekkel 

lépjenek a munkaerőpiacra. A 2015/2016-os tanévben a Hídprogramok 
nappali képzésein az előző tanévnél 4,3%-kal többen, összesen 3 ezren 
vettek részt.

A középfokú oktatási intézmények nappali rendszerű képzésein 451 ezer 
fő tanul, 20 ezer fővel – 4,2%-kal – kevesebb, mint egy évvel korábban. 
Ez összhangban van az érintett korosztály létszámának alakulásával. 
Az oktatásban részt vevők száma eltérő mértékben, de minden iskolatípus-
ban csökkent. Az érettségit nem adó szakiskolákban több mint 12%-kal 
esett vissza a tanulói létszám, így jelen tanévben 12 ezerrel kevesebben, 
összesen majdnem 88 ezren tanulnak ebben a formában, arányuk a közép-
fokú oktatásban részt vevők között – közel 2 százalékponttal – 21-ről 
19%-ra csökkent. Szakközépiskolába 182,5 ezren iratkoztak be, 3,3%-kal 
(6200 fővel) kevesebben, mint a 2014/2015-ös tanévben. 181 ezer fiatal 
gimnáziumban folytatja tanulmányait. Körükben a csökkenés lényegesen 
kisebb, mint a szakközépiskolásokéban, mindössze 1300 fő (0,7%). Ebből 
adódóan arányuk tovább nőtt a középfokon tanulók között. A lányok 86, a 
fiúk 76%-a az érettségit adó képzésekre jár. Az egyes iskolatípusok nemek 
szerinti összetétele nem változott a korábbi tanévhez képest. A gimnáziu-
mokban a lányok (57%), a szakiskolákban a fiúk vannak túlsúlyban (63%), 
szakközépiskolában közel hasonló arányban képviselteti magát mindkét 
nem (leány: 48%, fiú: 52%).

Az SNI-tanulók aránya a szakiskolák esetén meghaladja a 16%-ot, a 
14 ezer SNI-gyermek 49%-a tanul integráltan. A magas arány a speciális 
szakiskoláknak köszönhető, ahol kizárólag a sajátos nevelési igényük miatt 
a többi tanulóval együtt haladni nem tudókat oktatják. A középiskolákban a 
tanulók 2,1%-a SNI. A 7800 fő csaknem mindegyike integrált oktatásban 
részesül.

A középfokú oktatási intézmények szakképző évfolyamain 131 ezren 
tanulnak, 8,8%-kal kevesebben, mint az elmúlt tanévben. A szakiskolák 
esetén 12, a szakközépiskoláknál 2,6%-os volt a mérséklődés. A tanulók 
képzési terület szerinti megoszlása hasonlóan alakul, mint a 2014/2015-ös 
tanévben. A szakiskolákban a diákok több mint fele műszaki tanulmányo-
kat folytat, ezenkívül a szolgáltatás (29%), valamint a gazdaság és irányí-
tás (10%) területek népszerűek. Szakközépiskolákban a tanulók körében 
ennél több képzési terület közkedvelt. Az említett területeken kívül az 
egészségügyet, a szociális gondoskodást és a művészeteket is többen 
választják.

1. tábla
A szakmai képzésben tanulók és végzettek képzési terület
szerint, 2015

(fő)

Képzési terület

Tanulók száma Sikeres szakmai vizsgát 
tett tanulók száma

szak-
iskola

szak-
közép-
iskola

szak-
iskola

szak-
közép-
iskola

Tanárképzés, oktatás-
tudomány – 651 – 184

Művészetek 1 660 4 683 404 1 802
Gazdaság és irányítás 8 541 10 592 2 875 3 705
Természettudományok – 21 – 12
Informatika 26 3 903 49 1 694
Műszaki tudományok 42 307 10 115 11 439 4 946
Mezőgazdaság 4 432 1 133 1 099 438
Egészségügy, szociális 

gondoskodás 2 801 6 208 474 2 919
Szolgáltatás 24 346 9 442 6 378 2 993

Összesen 84 113 46 748 22 718 18 693
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1 Korai iskolaelhagyóknak nevezzük a 18–24 éves népességből azokat, akik az oktatási, képzési rendszerből végzettség nélkül, vagy alacsony szintű (legfeljebb alapfokú) végzettséggel kerülnek ki, 
és semmiféle további oktatásban, képzésben nem vesznek részt.
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2015-ben alig több mint 65 ezren – az egy évvel korábbinál 3,8 ezer fővel 
kevesebben – érettségiztek sikeresen. A gimnáziumban végzettek aránya 
2014-hez képest 2 százalékponttal, 55%-ra nőtt.

2015-ben 2100 fővel 41,4 ezerre csökkent a sikeres szakmai vizsgát tet-
tek száma. Míg a szakiskolákban alig 1, addig a szakközépiskolákban 
9,1%-kal esett vissza a sikeresen vizsgázók száma.

A gyermekek, tanulók művészeti képességük felismerése, kibontakoztatá-
sa és fejlesztése érdekében alapfokú művészeti oktatásban vehetnek részt. 
Az alapfokú művészetoktatási intézmények keretein belül zene-, tánc-, 
képző- és ipar-, báb- és színművészet ágakban folyik a tehetségek gondo-
zása, illetve a szakirányú továbbtanulásra való felkészítése. Az oktatás elő-
képző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon történik. Az alapfokú képzés 
után a tanulók művészeti alapvizsgát, az utolsó továbbképző évfolyam 
elvégzését követően művészeti záróvizsgát tehetnek. A 2015/2016-os tan-
évben közel 3 ezer feladatellátási helyen több mint 10 ezer főállású és óra-
adó pedagógus közel 231 ezer tanuló különböző művészeti kompetenciájá-
nak fejlesztését látta el.

2. tábla
Az alapfokú művészetoktatás adatai, 2015/2016*

(fő)

Megnevezés

Tanulók száma Peda-
gógu-
sok 

száma

elő-
képző

alap-
fokú

tovább-
képző össze-

sen
évfolyamokon

Zeneművészeti ág 27 370 77 763 6 895 112 028 10 958
klasszikus zene 25 441 69 715 6 471 101 627 9 998
népzene 1 362 4 634 269 6 265 552
jazz-zene 36 545 38 619 76
elektroakusztikus zene 531 2 869 117 3 517 332

Táncművészeti ág 16 456 60 022 5 039 81 517 1 451
Képző- és iparművészeti ág 6 825 32 126 2 448 41 399 1 067
Szín- és bábművészeti ág 2 346 9 703 939 12 988 415
* Egy tanuló annyiszor szerepel, ahány művészeti ágon tanul. Egy pedagógus több művészeti ágon is 
taníthat.

A tanulók többsége – 72%-a – alapfokú évfolyamokon végzi tanulmánya-
it. Egy tanuló átlagosan 1,1 művészeti ágat tanul, egy pedagógus által 
tanított művészeti ágak száma pedig 1,4. Zeneművészeti ágakon tanulnak a 
legtöbben, azon belül is a klasszikus zene a legnépszerűbb, a hangszerek 
közül pedig a zongora és a furulya. A táncművészetet választók többsége 
néptánc szakon fejleszti magát, a képző- és iparművészeti ág tanulói legna-
gyobb hányada grafikát vagy festészetet tanul. A szín- és bábművészeti ág 
esetében a színjáték tanszék a közkedveltebb.

2015-ben 79 ezren jelentkeztek felsőfokú alap- és mesterképzés nappa-
li képzéseire, 500 fővel kevesebben, mint az előző évben. Az alapképzésre 
jelentkezőké csökkent, a mesterképzésen kismértékben nőtt a számuk. Ez az 
eltérő tendencia a felvettek számának alakulásában is megfigyelhető: az 
alapképzésen 4,2%-kal kevesebb, a mesterképzésen változatlan. A két szint-
re együttesen 53 ezer fő nyert felvételt, a csökkenés 3,0%-os a 2014-es 
évhez képest. 2015-ben a felvettek és az első helyre jelentkezettek aránya 
67%, 1,6 százalékponttal kevesebb az előző évinél.

Továbbra is a gazdaságtudományi és a műszaki területek a legnépszerűb-
bek, a jelentkezők 16,6, illetve 16,4%-a jelölt meg első helyen idetartozó 
képzést. A képzeletbeli dobogó 3. helyére felkerült a tanárképzés, mivel 
a jelentkezők száma jelentősen, 6,5%-kal nőtt 2014-hez hasonlítva, míg 
a tavaly 3. helyen álló bölcsészettudományok vonzereje 3,4%-kal csökkent, 
ezzel eggyel hátrébb került a rangsorban.

A felsőoktatási intézmények közül az ELTE-t választották a legtöbben. 
A jelentkezők 13%-a jelölte meg első helyen valamelyik képzését.

Az előző évekhez hasonlóan a felvettek és az első helyre jelentkezettek 
aránya a természet- (79%) és a társadalomtudományi (76%) területeken 
volt a legmagasabb. Változatlanul a művészeti szakokra a legnehezebb 
bekerülni – a jelentkezők mindössze 38%-át vették fel.

A nők aránya az egyes tanulmányi területekre jelentkezők között – az egy 
évvel korábbihoz hasonlóan alakult – a legalacsonyabb az informatikai 
(12%) és a műszaki (24%), a legmagasabb a tanár- (77%) és az orvosi, 
egészségügyi (75%) képzéseken.

A felsőoktatási intézmények nappali képzésein a 2015/2016-os tanévben 
210 ezer fiatal folytatja tanulmányait, 7 ezer fővel – 3,3%-kal – kevesebben, 
mint az előző tanévben. A hallgatók 93%-a (195 ezer fő) felsőfokú alap-, 
mester-, valamint osztatlan képzésen tanul, a kifutó egyetemi és főiskolai 
programokon már csak 350 fő. Ezenfelül közel 9 ezren (4%) – az előző 
évhez képest 11%-kal többen – felsőoktatási szakképzésben, 5,6 ezren 
(2,7%) doktori képzésben, 280-an szakirányú továbbképzésben vesznek 
részt.

4. ábra
A felsőoktatási intézmények nappali képzésein tanuló hallgatók 
számának megoszlása*

A felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevők megoszlása a képzési 
területek között az előző évhez hasonló. 21%-os részvételi aránnyal tovább-
ra is a műszaki szakok a legnépszerűbbek, ezt követik a gazdasági (15%) és 
egészségügyi (13%) területek, a sor végén pedig a mezőgazdasági szakok 
állnak (2,7%). A rangsorban a tanárképzés, oktatástudomány a 7. helyről az 
5.-re került. Ez annak köszönhető, hogy míg a hallgatói létszám minden 
képzési területen csökkent a 2014/2015-ös tanévhez képest, addig a tanár-
képzés, oktatástudományi területen 1500 fővel, 14,5 ezerre emelkedett, így 
közel 1 százalékponttal, 7,4%-ra nőtt.

A teljesen vagy részben államilag támogatott képzésben tanulók aránya 
67%, 0,9 százalékponttal kevesebb az előző tanévhez képest. Jelenleg 
140 ezer hallgató vesz részt valamilyen államilag támogatott képzésben.

2015-ben összesen 41 ezren kapták kézhez felsőfokú oklevelüket, 2 ezer 
fővel többen, mint 2014-ben. A sikeres záróvizsgát tett hallgatók közül 
6800 fő nyelvvizsga hiánya miatt nem kaphatott oklevelet, számuk egy év 
alatt 9,6%-kal csökkent.

A nem nappali képzések főbb adatai
A köznevelési intézmények nem nappali képzésein a 2015/2016-os tanév-
ben összesen 75 ezer – az előző tanévinél 4,7%-kal, 3700 fővel keve-
sebb – tanuló vesz részt. A csökkenés alap- és középszinten is jelentkezett. 
Az általános iskolai felnőttoktatásban tanulók száma 10%-kal 2300-ra csök-
kent. Középfokon 73 ezer diák folytatja tanulmányait a felnőttoktatás kere-
tében, ez összességében 4,5%-kal, közel 3,5 ezer fővel kevesebb, mint 
a 2014/2015-ös tanévben. A legkisebb csökkenés (2,6%-os) a szakiskolák-
ban, 3,5%-os a szakközépiskolákban, a legjelentősebb (6,0%-os) pedig a 
gimnáziumokban volt. Ily módon – a tavalyi tanévvel ellentétben – nőtt a 
szakképző iskolák részaránya az általános képzést nyújtókkal szemben.
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*A felsőfokú alapképzésben szerepelnek a főiskolai képzésben részt vevők, a mesterképzésben pedig 
az egyetemi és az osztatlan képzésben részt vevők adatai is.
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2015-ben az egy évvel korábbival azonos létszám – kicsivel több mint 
500 fő végezte el sikeresen a 8. évfolyamot. A 2014-es adatokhoz képest 
13%-kal kevesebben, összesen 7 ezren érettségiztek a felnőttoktatásban. 
További 7 ezer tanuló sikeres szakmai vizsgát tett, esetükben 39%-os volt a 
csökkenés.

5. ábra
A tanulók számának alakulása a felnőttoktatásban

A 2015/2016-os tanévben a felsőoktatásban hallgatók közel 29%-a 
– 85 ezer fő – nem nappali képzéseken tanul tovább. Az utóbbi évtized 
tendenciáját követve ez a hallgatói létszám további 4,6%-os csökkenését 
jelenti. A nem nappali képzések típusai között szinte változatlan a hallgatói 
megoszlás. A diákok 86%-a levelező képzésben, 10%-a távoktatásban, 
4%-a esti munkarendben tanul.

2015-ben a felsőoktatási intézmények nem nappali képzésein összesen 
15 ezren szereztek felsőfokú oklevelet, közel 600 fővel többen, mint 
2014-ben.

Intézményhálózat, pedagógusok
A 2015/2016-os tanévben a köznevelési intézmények feladatellátási 
helyeinek száma 10 643, 1,7%-kal kevesebb, mint az előző tanévben. 
Az óvodák kivételével – ahol 0,4%-os a növekedés – minden iskolatípusnál 
csökkenés figyelhető meg. A feladatellátási helyek száma az általános 
iskolák körében 0,7, a gimnáziumoknál 2,5%-kal esett vissza, kevésbé, 
mint a szakképző iskoláké (szakközépiskola 5,1, szakiskolák 12,6%). 
Az előző tanévhez hasonlóan kismértékben, de tovább nőtt a nem állami 
fenntartású óvodák, az általános iskolák és a gimnáziumok aránya. 
A szakképző intézményeknél az egyházi fenntartású iskolákon kívül 
minden fenntartótípusnál csökkent a feladatellátási helyek száma. A vál-
tozás eltérő mértékének következtében az állami fenntartású intézmények 
aránya a szakiskolák esetében 5,9, a szakközépiskoláknál 2,7 százalék-
ponttal nőtt.

Az előző tanévhez képest eggyel kevesebb, összesen 66 felsőoktatási 
intézmény működik. Az alapítványi intézmények száma kettővel lett több, 
az egyházi intézmények száma hárommal csökkent, az államiaké vál-
tozatlan.

A köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok száma jelen 
tanévben 154 ezer fő, ezerrel több, mint egy éve. Kismértékű növekedés 
minden feladatellátási hely típusnál tapasztalható, kivéve a szakiskolákat, 
ahol 7,4%-kal, 720 fővel kevesebb pedagógus végzi az oktatást. 

A felsőoktatási intézményekben a tanárok és oktatók száma közel 
600 fővel emelkedett, így létszámuk megközelíti a 22 ezret. Az oktatók 
70,5%-át teljes munkaidőben, 6,9%-át részmunkaidőben, 22,6%-át 
megbízással foglalkoztatják.

© KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2016

A kiadvány kialakítása egyedi, annak tördelési, grafikai, elrendezési és megjelenési megoldásai a KSH tulajdonát képezik. Ezek átvétele, alkalmazása esetén a KSH engedélyét kell kérni.

Másodlagos publikálás csak a forrás megjelölésével történhet!

További információk, adatok 
(linkek):

Táblázatok
Táblák (stadat)

Módszertan

Elérhetõségek:
kommunikacio@ksh.hu

Információszolgálat
Telefon: (+36-1) 345-6789

www.ksh.hu

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ezer fő

Általános iskolai tanuló
Középfokú oktatásban tanuló
Felsőoktatásban hallgató

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1516.xls
http://www.ksh.hu/stadat_eves_2_6
http://www.ksh.hu/docs/hun/modsz/modsz26.html
mailto:kommunikacio@ksh.hu
mailto:info@ksh.hu
http://www.ksh.hu


<<
  /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


