
Feladatellátási hely neve: 

Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Szakgimnáziuma 
Feladatellátási hely kódja: 

004 

Postázási cím:  

3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 7 

0051  
szakgimnázium; 4 évfolyamos; sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve, SNI típusa: beszédfogyatékos, egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a 

tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények és a 

magyar nyelvi, és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés 

szükséges; elektrotechnika-elektronika szakmacsoport; villamosipar és elektronika ágazat; A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az 

érettségi végzettség megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg: plc programozó; Megjegyzés: iskolai tanműhely biztosított, 

tehetséggondozás, katonai alapismeret tantárgy oktatása, matematikából emelt óraszám  

A tanulmányi területre a rendkívüli felvételi eljárásban is lehet jelentkezni, a középfokú iskola által megadott férőhely: 4  

 

 

Feladatellátási hely neve: 

Miskolci SZC Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskolája és Kollégiuma 
Feladatellátási hely kódja: 

005 

Postázási cím:  

3533 Miskolc, Téglagyár utca 2 

0101  
szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 

nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 

eredmények alapján; gépészet szakmacsoport; A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a 

következő szakképesítés szerezhető meg: gépi forgácsoló; Megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, iskolai tanműhely biztosított  

A tanulmányi területre a rendkívüli felvételi eljárásban is lehet jelentkezni, a középfokú iskola által megadott férőhely: 19  

 

 



Feladatellátási hely neve: 

Miskolci SZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma 
Feladatellátási hely kódja: 

007 

Postázási cím:  

3529 Miskolc, Szigethy Mihály utca 8 

0155  
szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre 

egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi írásbeli vizsga 

eredménye és a szóbeli vizsga alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; szociális szolgáltatások 

szakmacsoport; szociális ágazat; A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a következő 

szakképesítés szerezhető meg: gyermek- és ifjúsági felügyelő és családsegítő asszisztens  

A tanulmányi területre a rendkívüli felvételi eljárásban is lehet jelentkezni, a középfokú iskola által megadott férőhely: 5  

 

 

Feladatellátási hely neve: 

Miskolci SZC Martin János Szakközépiskolája és Szakiskolája Áfonyás u. 18. sz alatti telephelye 
Feladatellátási hely kódja: 

008 

Postázási cím:  

3529 Miskolc, Áfonyás utca 18 

0501  
szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 

nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, 

autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi 

alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; könnyűipar szakmacsoport; A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a 

komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: női szabó; Megjegyzés: hiányszakma, iskolai tanműhely 

biztosított  

A tanulmányi területre a rendkívüli felvételi eljárásban is lehet jelentkezni, a középfokú iskola által megadott férőhely: 19  

 



Feladatellátási hely neve: 

Miskolci SZC Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakgimnáziuma 
Feladatellátási hely kódja: 

013 

Postázási cím:  

3532 Miskolc, Rácz Ádám utca 54-56 

0251  
szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német , vagy a(z) francia; a 

tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; kereskedelem-marketing, üzleti 

adminisztráció szakmacsoport; közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat; A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi 

végzettség megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg: vállalkozási ügyintéző; Megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, 

gyakorlati hely biztosított, iskolai tanműhely biztosított  

A tanulmányi területre a rendkívüli felvételi eljárásban is lehet jelentkezni, a középfokú iskola által megadott férőhely: 6  

0252  
szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német , vagy a(z) francia; a 

tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; közlekedés szakmacsoport; 

közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat; A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a 

következő szakképesítés szerezhető meg: váltókezelő; Megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított, iskolai 

tanműhely biztosított  

A tanulmányi területre a rendkívüli felvételi eljárásban is lehet jelentkezni, a középfokú iskola által megadott férőhely: 16  

0253  
szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német , vagy a(z) francia; a 

tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; kereskedelem-marketing, üzleti 

adminisztráció szakmacsoport; közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat; A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi 

végzettség megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg: ügyfélszolgálati ügyintéző; Megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, 

gyakorlati hely biztosított, iskolai tanműhely biztosított  

 

A tanulmányi területre a rendkívüli felvételi eljárásban is lehet jelentkezni, a középfokú iskola által megadott férőhely: 11  

 



Feladatellátási hely neve: 

Miskolci SZC Fazola Henrik Szakképző Iskolája 
Feladatellátási hely kódja: 

014 

Postázási cím:  

3534 Miskolc, Gagarin utca 54 

0305  
szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; művészeti tanulmányi 

terület; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további művészeti 

képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; művészet, 

közművelődés, kommunikáció szakmacsoport; képző- és iparművészet ágazat; A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi 

végzettség megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg: képző- és iparművészeti program- és projektszervező  

A tanulmányi területre a rendkívüli felvételi eljárásban is lehet jelentkezni, a középfokú iskola által megadott férőhely: 14  

0310  
szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 

nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 

eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet szakmacsoport; A szakképzési 

évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: központifűtés- és 

gázhálózat rendszerszerelő; Megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, iskolai tanműhely biztosított  

A tanulmányi területre a rendkívüli felvételi eljárásban is lehet jelentkezni, a középfokú iskola által megadott férőhely: 23  

0313  
szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 

nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 

eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; építészet szakmacsoport; A 

szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: festő, mázoló, 

tapétázó; Megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, iskolai tanműhely biztosított  

A tanulmányi területre a rendkívüli felvételi eljárásban is lehet jelentkezni, a középfokú iskola által megadott férőhely: 18  

 

 



 

0314  
szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 

nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 

eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; építészet szakmacsoport; A szakképzési 

évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: ács; Megjegyzés: 

hiányszakma, gyakorlati hely biztosított, iskolai tanműhely biztosított  

A tanulmányi területre a rendkívüli felvételi eljárásban is lehet jelentkezni, a középfokú iskola által megadott férőhely: 9  

0317  
szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 

nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 

eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; faipar szakmacsoport; A szakképzési évfolyamok 

elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: asztalos; Megjegyzés: hiányszakma, 

gyakorlati hely biztosított, iskolai tanműhely biztosított  

A tanulmányi területre a rendkívüli felvételi eljárásban is lehet jelentkezni, a középfokú iskola által megadott férőhely: 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Feladatellátási hely neve: 

Miskolci SZC Kós Károly Építőipari Szakgimnáziuma 
Feladatellátási hely kódja: 

016 

Postázási cím:  

3527 Miskolc, Latabár Endre utca 1 

0401  
szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német , vagy a(z) francia; a 

tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika 

központi írásbeli vizsga eredménye alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; építészet szakmacsoport; 

építőipar ágazat; A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető 

meg: digitális műszaki rajzoló és építő- és anyagmozgató gép kezelője [emelőgépkezelő (kivéve targonca), földmunka-, rakodó- és szállítógép 

kezelő, targoncavezető szakmairányok]; Megjegyzés: iskolai tanműhely biztosított  

 

A tanulmányi területre a rendkívüli felvételi eljárásban is lehet jelentkezni, a középfokú iskola által megadott férőhely: 10  

0403  
szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német , vagy a(z) francia; a 

tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika 

központi írásbeli vizsga eredménye alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet szakmacsoport; 

épületgépészet ágazat; A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a következő szakképesítés 

szerezhető meg: épületgépészeti előkészítő; Megjegyzés: hiányszakma, iskolai tanműhely biztosított  

A tanulmányi területre a rendkívüli felvételi eljárásban is lehet jelentkezni, a középfokú iskola által megadott férőhely: 13  

 

 

 

 

 

 

 



 

Feladatellátási hely neve: 

Miskolci SZC Szemere Bertalan Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
Feladatellátási hely kódja: 

018 

Postázási cím:  

3529 Miskolc, Ifjúság utca 16-20. 

0452  
szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre 

hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 

tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szüksége; közlekedés 

szakmacsoport; közlekedésgépész ágazat; A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a következő 

szakképesítés szerezhető meg: elektronikai műszerész; Megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított  

A tanulmányi területre a rendkívüli felvételi eljárásban is lehet jelentkezni, a középfokú iskola által megadott férőhely: 10  

0455  
szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; testnevelés tanulmányi 

terület; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 

eredmények alapján; további testnevelési képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; egészségügyi alkalmassági követelményeknek 

való megfelelés szükséges; oktatás szakmacsoport; sport ágazat; A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség 

megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg: regeneráló balneoterápiás masszőr; Megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított  

 

A tanulmányi területre a rendkívüli felvételi eljárásban is lehet jelentkezni, a középfokú iskola által megadott férőhely: 8  

0456  
szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre 

hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 

tanulmányi eredmények alapján; egyéb szolgáltatások szakmacsoport; optika ágazat; A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az 

érettségi végzettség megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg: digitális kép- és szövegszerkesztő; Megjegyzés: kollégiumi 

elhelyezés biztosított  

A tanulmányi területre a rendkívüli felvételi eljárásban is lehet jelentkezni, a középfokú iskola által megadott férőhely: 14  

 

 

 



 

Feladatellátási hely neve: 

Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  
Feladatellátási hely kódja: 

019 

Postázási cím:  

3532 Miskolc, Herman Ottó utca 2 

0554  
szakközépiskola; 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható); szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen 

nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 

eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 

szakmacsoport; A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés szerezhető 

meg: eladó; Megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, gyakorlati hely biztosított, tanulószerződés  

A tanulmányi területre a rendkívüli felvételi eljárásban is lehet jelentkezni, a középfokú iskola által megadott férőhely: 16  

Feladatellátási hely neve: 

Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma és Közgazdasági Szakgimnáziuma 
Feladatellátási hely kódja: 

022 

Postázási cím:  

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 146 

0608  
szakgimnázium; 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; emelt szintű oktatás 

matematika, történelem tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos 

(nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 

eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; ügyvitel szakmacsoport; ügyvitel ágazat; A 

középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg: 

ügyfélszolgálati ügyintéző; Megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, tehetséggondozás  

A tanulmányi területre a rendkívüli felvételi eljárásban is lehet jelentkezni, a középfokú iskola által megadott férőhely: 24  

 

 



Feladatellátási hely neve: 

Miskolci SZC Martin János Szakközépiskolája és Szakiskolája 
Feladatellátási hely kódja: 

024 

Postázási cím:  

3529 Miskolc, Áfonyás utca 18/A. 

0502  
szakiskola; előkészítő évfolyam + 4 évfolyamos szakiskolai képzés (szakképesítés); speciális szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok 

számára; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; 

felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; élelmiszeripar szakmacsoport; a szakképzési 

évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő (rész)szakképesítés(ek) szerezhető(k) meg: pék  

A tanulmányi területre a rendkívüli felvételi eljárásban is lehet jelentkezni, a középfokú iskola által megadott férőhely: 14  

0504  
szakiskola; előkészítő évfolyam + 2 évfolyamos szakiskolai képzés (részszakképesítés); speciális szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi 

fogyatékosok számára; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német; a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos tanulók is 

jelentkezhetnek; felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; ügyvitel szakmacsoport; a 

szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő (rész)szakképesítés(ek) szerezhető(k) meg: 

számítógépes adatrögzítő (irodai titkár)  

A tanulmányi területre a rendkívüli felvételi eljárásban is lehet jelentkezni, a középfokú iskola által megadott férőhely: 3  
  

 

 

 


