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I.  B E V E Z E T É S 
 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 1996. szeptember 1-jei 
módosításával bevezetésre került a kétszintű érettségi vizsgarendszer, amelynek 
2005. évi lebonyolítására a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet intézkedett. 
 
A kétszintű érettségi követelményrendszerének megszervezése, előkészítése és 
lebonyolítása volumenében és összetettségében új feladat elé állította az oktatási 
tárcát. Korábban kevés tantárgyból volt központi tételekkel lebonyolított írásbeli 
érettségi, legtöbb esetben csak szóbeli vizsgákat tartottak az iskolák. Nem volt 
írásbeli történelemből, földrajzból, biológiából, a magyar nyelv és irodalom és a 
matematika érettségi feladatok média útján kerültek kihirdetésre, addig a 2005. 
évi érettségi esetében a testnevelés tantárgy kivételével az írásbeliség teljes körű 
volt. A 2004. évi érettségi vizsgaidőszakban az OKÉV 83.406 db érettségi tétel 
sokszorosítását és – mintegy 250 ezer oldalnyi kinyomtatott feladatsor –
csomagolását is végezte, nem volt szükség nyomdai, tárolási és szállítási külső 
kapacitás igénybevételére.  
 
A 2005-ös érettségi vizsgákkal kapcsolatos feladatok nagyságrendjét jellemzi, 
hogy a 114 vizsgatárgyhoz kapcsolódó, több nyelven elkészített írásbeli 
feladatlapok és szóbeli tételek, a javítási és értékelési útmutatók elkészítésével 
115 ezer diák, 480 ezer tantárgyi érettségi vizsgáját kellett megszervezni. 
Mintegy 230 féle, darabonként 30–40 oldalas feladatsor készült, közel 100 ezer 
darab – 22 millió oldal – írásbeli tételcsomag összeállítására került sor. A külső 
közreműködő résztvevők (nyomda, logisztika és szállítás) közbeszerzési 
pályázat útján kerültek kiválasztásra.  
 
Az érettségi vizsga jellege, sajátosságai, nagyságrendje - a példányszám, az 
összetétel növekedése, az új résztvevők (nyomda, tárolás, szállítás) - új feladat 
elé állította az oktatási tárcát. 
Az új rendszer bevezetése fokozott titokvédelmi, biztonsági szabályok életbe 
léptetését igényelte a végrehajtó szervezetek részéről.  
 
Az érettségi vizsgák központi tételeit az 1/1996. (I. 9.) MKM rendelet 
mellékletének 1. pontja szolgálati titokkörbe sorolta, azonban a szolgálati 
titokként történő kezelés – közel egy évtizede – az ügyviteli rendszer keretei 
között  nem hatályosult. 
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II.  MEGÁLLAPÍTÁSOK 
 
1./ Az érettségi vizsgák előkészítésében és lebonyolításában közreműködő 
állami szervek, intézmények eljárásának szabályozottsága, szabály-
szerűsége, szakszerűsége 

 
Az érettségi vizsgák előkészítési, lebonyolítási feladataiban az Oktatási 
Minisztérium (OM), az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont 
(OKÉV), az Országos Közoktatási Intézet (OKI), és a Nemzeti Szakképzési 
Intézet (NSZI), és az érettségiztető közoktatási intézmények vettek részt.  
 
Az érettségi vizsgaanyagok elkészítésével, kezelésével kapcsolatos jogszabályi 
hátteret négy jogszabály öt pontja tartalmazza, az 1993. évi LXXIX. törvény 
95/A. § (1) és (2) bekezdése, a 105/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 6. §.-a, a 
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 18. § (3) bek.-e, valamint az 1/1996. (I. 9.) 
MKM rendelet mellékletének 1. pontja. 
 
A korábbi évekhez hasonlóan a jogszabályok nem tartalmaznak előírásokat 
a kétszintű érettségi írásbeli feladatlapjainak kidolgozásával, a már elkészített 
tételek további kezelésével, a logisztikai feladatok végzésével, továbbá a 
minősített adatok illetéktelen személyek birtokába jutását megelőző 
intézkedések előírásával kapcsolatban.  
 
Szabályozási hiányosság tapasztalható a már kiszállított, feladatlapok 
középiskolák által történő átvételével, tárolásával, tartalmának ellenőrzésével 
kapcsolatban is. A vizsgálat megállapította, hogy az érettségi feladatlapok 
felbontásának körülményei nincsenek teljes körűen szabályozva.  
 
Az érettségi tárgyában kiadott OM körlevelek, az OKÉV intézkedési tervek 
készítése a vizsgálat álláspontja szerint nem helyettesíti a jogszabályi 
előírásokat.  
 
Az ellenőrzés megállapította, hogy az érettségi vizsga szervezésében és 
technikai lebonyolításában részt vevők eljárásaik során (érettségi vizsga-
anyagok elkészítése és kiválasztása, közbeszerzési eljárások lefolytatása, 
nyomdai sokszorosítás, szállítás, tárolás, stb.) a feladatlapokkal kapcsolatosan 
törekedtek kizárni az adatok illetéktelenek által történő megismerését. Pl. 
titoktartási nyilatkozatot írattak alá, biztosították a független, hálózatba nem 
kapcsolt számítógépek használatát, a vizsgaanyagok őrzését rácsozott ajtóval, 
illetve ablakkal ellátott szobában, páncélszekrényben oldották meg.  



 

                                                       „NEM NYILVÁNOS”                                  4. sz. példány 

4„NEM NYILVÁNOS” 

 
A vizsgálat megállapítása szerint a jelentősen megnövekedett példányszám, a 
több külső résztvevők bevonása, a fenti biztonsági intézkedések nem voltak 
elégségesek, a jogszabályokban előírt nyilvántartások hiánya – a korábbi 
évek gyakorlatának folytatása – miatt nem érvényesültek az államtitokról 
és szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény (Ttv.) és a minősített 
adat kezelésének rendjéről szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet (R.) 
előírásai. 
 
2./ A központi érettségi feladatlapok kezelésének megfelelősége, 
szabályozottsága, a vonatkozó kezelési és titokvédelmi előírások 
betartásának ellenőrzöttsége 
 
Az érettségi vizsgák központi tételeinek szolgálati titokkörbe sorolását az 
MKM szolgálati titokköri jegyzékéről szóló 1/1996. (I. 9.) MKM rendelet 1. 
pontja (a továbbiakban: MKM R.) határozta meg, amely azok érvényességi 
idejét a készítéstől a nyilvánosságra hozatal napjáig, de legfeljebb egy évben 
rögzítette. 
 
A vizsgaanyag készítésére felhatalmazott valamennyi szerv és személy, 
valamint az ebben közreműködők az MKM R. kiadásával egyidejűleg az 
államtitokról és szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvényben (a 
továbbiakban: Ttv.) és a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 79/1995. 
(VI. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott titokvédelmi 
eljárásra – a minősítés kezdeményezésére és a minősített adatkezelés 
szabályainak betartására – kötelezettek.  
 
A titokvédelem rendszerének kiépítéséhez elengedhetetlen, hogy az R. 
előírásai alapján a minősített adat kezelését (titkos ügykezelés) a nem 
minősített adatkezelés rendszerére építve, de attól szervezetileg és fizikailag 
elkülönítve végezzék. Ezen követelmények teljesítésének részletes szabályait a 
közfeladatot ellátó szerv által készített egyedi, vagy a részére kötelezően előírt 
egységes iratkezelési szabályzat és irattári terv tartalmazza.  
 
Az ellenőrzés megállapítása szerint az OKÉV, az NSZI és az OKI az 
érettségi feladatlapokat nem az általános ügyiratkezelés szabályai szerint 
tartotta nyilván és a titkos ügykezelést nem építették ki. 
 
A vizsgaanyag kezelésére – mint titokvédelmi feladatra – vonatkozóan a 
vizsgálat főbb megállapításai a következők: 
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–  a 2005. évi érettségi feladatsorok, javítási útmutatók adathordozóit nem 
az Ltv.-ben előírt általános ügyiratkezelési szabályokban 
meghatározott, egyedileg azonosítható módon kezelték, hanem 
kizárólag a vizsgaanyag szakmai feldolgozását, rendszerezhetőségét 
biztosító tételcsoportok szerinti kezelést folytattak; 

– a minősített adatok kezelésére vonatkozó szabályok közül – titkos 
ügykezelés hiányában – olyan iktatást nem vezettek, amelyből az 
érkezett, készített, továbbított, illetve irattárba helyezett adathordozók 
nyilvántartási száma, példányszáma, terjedelme, példányainak 
sorszáma, az ügy tárgya és az egyes példányok őrzésének helye 
megállapítható lenne;  

– a több lapból álló papíralapú adathordozón a minősítési jelölést nem 
tüntették fel, kivéve az OKÉV-ben kinyomtatott és tárolt papíralapú 
tőpéldányon;  

– a minősítési javaslat készítője nem gondoskodott a minősített 
adathordozó nyilvántartásba vételéről, a minősített adathordozó irattári 
példányát sem vették nyilvántartásba; 

– az OKÉV-nél korábban rendszeresített és aláíratott titoktartási 
nyilatkozat a betekintő kötelezettségvállalása célja elérésének 
szempontjából tartalmában nem felel meg a Ttv. említett 
rendelkezéseinek, mert a Ttv. és az R. szabályainak a tényleges 
megismeréséről, továbbá alkalmazásáról az aláíró (betekintő) nem 
nyilatkozott. 

 
A feladatlapok nyomtatására is vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás során az 
érintettek az érettségi feladatlapok szolgálati titokként való kezelését a 
közbeszerzési eljárást lebonyolító OM Gazdasági Helyettes Államtitkárság  
felé az ajánlatkérésben érintett más OM szervezeti egységek nem jelezték. Ezért 
az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban, valamint a 
szerződésben megfogalmazott feltételek között nem szerepelt, hogy a kétszintű 
érettségi vizsga központi feladatlapjai „Szolgálati titok”-nak” minősülnek. 
 
A 2005. évi érettségi vizsgatételeket az OKÉV 2004. november 10-én 
„Szolgálati titok”-nak minősítette. A továbbiakban a minősítőnek kellett 
volna gondoskodnia a vizsgaanyagok kezelésében valamennyi közreműködő – 
a megbízási szerződés alapján eljáró személyek, nem állami szervek 
(tételkészítő bizottságok, nyomda), stb. – részére a rájuk vonatkozó 
titokvédelmi szabályok érvényesítéséről. 
 
A tételeket gyártó nyomdával kötött szerződés mellékletében vállalt 
biztonsági követelmények teljes körűen nem érvényesültek, a 
megsemmisítést nem a nyomda területén végezték el, arról jegyzőkönyv nem 
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készült. A megsemmisítésen a megrendelő képviselője egyetlen esetben sem 
vett részt, így nem lehetett megállapítani, hogy a nyomdában sokszorosított 
feladatlapok közül, mely tantárgyakkal kapcsolatban és milyen mennyiségben 
keletkezett selejt.  
 
A „szigorúan bizalmas, csomagolt nyomdai termékek kiszállítása” tárgyában 
kiírt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása nem tartalmazta, hogy a 
szállítandó nyomdai termékek „Szolgálati titkot” képeznek, annak ellenére, 
hogy a minősítés 2004. november 10-én már megtörtént. Az ajánlati felhívásban 
csak azt rögzítették, hogy „az ajánlattevőnek a teljes munkafolyamat során 
gondoskodnia kell a csomagok titkos kezeléséről”, és ki kell zárni az 
illetéktelen hozzáférést.  
 
Az ajánlati felhívás nem tartalmazta azt, hogy a szállító cégnek meg kell 
felelnie az R. 32-33. §-okban foglalt – minősített adathordozók átadására, 
továbbítására, visszavételére vonatkozó – előírásoknak. 

 
A közbeszerzési dokumentáció áttekintése alapján a vizsgálat megállapította, 
hogy a nyertes Kft. az ajánlatkérésben előírt részletes leírást és nyilatkozatot 
a biztonsági feltételek teljesítésének módjáról nem nyújtott be,  hasonló jellegű 
és nagyságrendű referenciamunkáról szóló leírást és nyilatkozatot nem csatolt. 
A Bíráló Bizottság ennek ellenére megállapította, hogy a Kft. ajánlata 
tartalmi szempontból eleget tesz az ajánlati felhívásban foglalt feltételeknek. 
 
A jelenlegi formájában a vizsga-feladatsorok mozgása az elkészítéstől a 
felhasználásig nem követhető nyomon, így nem elszámoltatható, utólag nem 
ellenőrizhető. Erre való tekintettel a vizsgálat célszerűnek tartja, hogy az 
érettségi feladatlapok – az érettségi bizonyítványokhoz hasonlóan – a jövőben 
„C” védelmi kategóriába tartozó biztonsági okmányként* kerüljenek 
előállításra a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 
14.) Korm. rendelet előírásai szerint. 
 
3./ A 2005. évi érettségi vizsgák lebonyolításához szükséges rendkívüli 
intézkedések eredményességének, hatékonyságának utólagos vizsgálata  
 
A középszintű érettségi vizsgák egyes vizsgatételei nyilvánosságra kerülését 
követően az oktatási miniszter döntése alapján a történelem érettségire, valamint 
az elkövetkezendő írásbeli vizsgákra már új – az OKÉV által biztosított –
érettségi tételsoroknak megfelelően került sor. 
 
*Biztonsági okmány különösen az olyan irat, amely jogosultságok gyakorlását, illetve kötelezettségek 
teljesítését teszi lehetővé, jogszerűtlen, illetve rendeltetésellenes használata igazgatási-, vagy egyéb 
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nemzetgazdasági érdekeket súlyosan sérthet. Az előállításával csak olyan szervezet bízható meg, 
amely többek között rendelkezik a zártrendszerű, a szigorú elszámolást lehetővé tevő technológiai-
szervezeti rendszerrel és az azt szabályozó biztonsági szabályzattal. 
A rendkívüli intézkedések fő célja volt, hogy biztosítsa az érettségi vizsgák 
jogszabályok szerinti lebonyolítását.  
 
A BM az OM-tól átvállalta és a Rendőrség által biztosította a legyártott 
tételek őrzését, a belföldi Állami Futárszolgálat által terítési feladatokat látott 
el. A BM Központi Igazgatása a megyei közigazgatási hivatalok bevonásával 
biztosította az érettségi vizsgákat lebonyolító középiskolák részére történő 
átadását.  
 
A BM tájékoztatása szerint mind a tételsorok átadása, mind azok gyártása 
– a kezdeti problémákat követően – zökkenőmentes volt.  
 
A szükségessé vált rendkívüli intézkedések kapcsán többletköltségek merültek 
fel.  
 
A 2005-ös érettségi vizsgákkal kapcsolatosan mintegy 100 ezer darab írásbeli 
tételcsomag összeállítására (26.797.420 oldal)  került sor. A felmerült 
nyomdai költség: 76,9 M Ft,  a bérleti díj 10,6 M Ft, a szállítási költség pedig 
közel 4 M Ft összesen 91,5 M Ft volt. 
 

A 2004. évi érettségi vizsgaidőszakban az OKÉV 83.406 db érettségi tétel 
(370.062 oldal) sokszorosítását csomagolását végezte, tárolási, szállítási külső 
kapacitás igénybe vételére nem került sor, az összes ráfordítás 12 M Ft volt.  

 
A korábban legyártott, de fel nem használt érettségi tételek nyomdai 
előállítása 43,4 M Ft-ba került.  
 
A 2005. évi érettségi vizsgáztatás többletköltségek kalkulált összege az OM 
adatszolgáltatása szerint 190,0 M Ft, amelyből 124,2 M Ft a BM felmerült 
költségeit tartalmazza, melyből 62,1 M Ft OM tartalékból a 2103/2005. (VI. 
6.) számú Kormányhatározat alapján kiegyenlítésre került, az OM 
költségigénye 45,2 M Ft volt. Az érettségi lebonyolításában részt vevő iskolák 
szervezési költsége a fenti összegeken felül további 60 – 100 M Ft között 
várható.  
 
A többletköltségek pontos számbavétele hiányában a felhasználások 
gazdaságossága jelenleg nem elemezhető. A rendkívüli intézkedések 
hatékonyságát bizonyítja, hogy a kitűzött célt elérték, a 2005. évi érettségi 
vizsgákat érvényesen lebonyolították. 
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4./ A 2005. évi központi érettségi feladatok idő előtti nyilvánosságra 
kerüléséhez vezető konkrét körülményeket előidéző okok, következtetések 
 
A 2005. évben először alkalmazott kétszintű érettségi rendszer lebonyolítása 
technikailag más előkészítést igényelt, tekintettel az írásbeli tételek 
nagyságrendileg jelentősen megnövekedett mennyiségére.  
 
Az érettségi feladatok, idő előtti nyilvánosságra kerülése több okra 
vezethető vissza:  
 
Szabályozási hiányosságok: 
 
- A 100/1997 (VI. 13.) Kormányrendelet hiányossága, hogy nem írta elő sem az 
országos vizsgaközpont, sem a közoktatási intézmények számára, hogy az 
érettségi feladatlapok készítése, készíttetése, illetve kezelése során alkalmazni 
kell a Ttv. és az R. előírásait.  
 
- A vizsgálat álláspontja szerint nincs olyan egységes szabályozás, kezelési 
követelmény, amely biztosítja az érettségi vizsgaanyagok készítésétől a 
felhasználásig terjedő folyamatának - az illetéktelen hozzáférés megelőzését 
vagy kizárását biztosító - zártságát és átlátható módon egyértelműen rögzíti 
valamennyi közreműködő kötelezettségét, részletes feladatait.  
 
- A kétszintű érettségi vizsga feladatlapjainak elkészítését az érintett állami 
szervek, intézmények – a feltárt szabályozási hiányosságok következtében – az 
adott szervnél korábbi évek során kialakított, nem egységes gyakorlat 
alapján bonyolították le.  

 
- Az MKM szolgálati titokkörét megállapító 1/1996. (I. 9.) MKM rendeletben a 
titokvédelem tárgya nem került konkrét részletességgel meghatározásra. 
 
Jogalkalmazási hiányosságok: 
 
- A titokvédelemre kötelezett szervek a titokvédelmi hatáskört és az ehhez 
kapcsolódó feladatot nem ismerték fel, mert titokvédelmi feladatot ezt 
megelőzően nem végeztek, figyelmen kívül hagyták az MKM R. szolgálati 
titokra vonatkozó előírásait. 
 
- A közreműködők részére sem a közbeszerzések ajánlati felhívásaiban, sem a 
megkötött szerződésekben nem rögzítették, hogy a szerződés tárgya a Ttv. és 
az R. hatálya alá tartozó „Szolgálati titok”, a konkrét titokvédelmi feltételek 
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nem voltak meghatározva, ezért a minősített adatkezelés feltételei nem 
teljesültek, nem érvényesítették a szükséges biztonsági intézkedéseket.  
 
- A Ttv.-ben és az R.-ben előírt szigorú szabályok ellenére nem álltak 
rendelkezésre a megfelelő személyi- és tárgyi feltételek, a TÜK rendszer az 
OKI, az OKÉV és az NSZI esetében nem volt kiépítve, az előírt 
adminisztratív védelmi eszközöket nem alkalmazták. A rendszer 
hatástalanul működött, az illetéktelen hozzáférés nem volt utólagosan 
ellenőrizhető. 
 
- A Ttv.-ben és az R.-ben előírt követelmények nem érvényesültek ennek 
következményeként az érettségi vizsgatételek útja, azok pillanatnyi helyzete, 
a betekintők köre, a hozzáférés körülményei, nem voltak dokumentálva, a 
nyilvántartások hiánya miatt nem volt követhető, és az érte való felelősség sem 
állapítható meg.  
 
- A titokvédelmi hatáskör nem megfelelő gyakorlása miatt az illetéktelen 
hozzáférés lehetőségének kockázata a folyamat valamennyi résztvevőjénél 
jelentősen megnövekedett. 
 
- A minősítés elmaradása, a titokvédelmi jogszabályok be nem tartása, a 
szabályozás, a nyilvántartás hiányosságai, az ellenőrzés elmaradása, 
veszélyeztette a titkosság megtartását, nem biztosította a tételek illetéktelen 
kezekbe jutásának megelőzését. 
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IV. JAVASLATOK 
 
 
 
Az oktatási miniszter részére: 
 
 
1./ Vizsgálja meg, hogy az érettségi feladatlapok előállítása folyamatában és 
felhasználása során alkalmasak-e szolgálati titokként történő kezelésre.    
 
2./ Amennyiben a jövőben a szolgálati titok intézményét kívánják alkalmazni az 
érettségi feladatlapok esetében, kezdeményezze a 100/1997. (VI. 13.) Korm. 
rendelet módosítását arra vonatkozóan, hogy az országos vizsgaközpont és 
valamennyi érintett, továbbá a közoktatási intézmények az érettségi feladatlapok 
készítése, készíttetése, kezelése során a Ttv. és az R. előírásait alkalmazzák. 
 
3./ Vizsgálja meg, annak feltételeit, hogy az érettségi feladatlapok – az érettségi 
bizonyítványokhoz hasonlóan – a jövőben nyomdai biztonsági okmányként a 
biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. 
rendelet előírásai szerint kerüljenek előállításra. 
 
4./ Vizsgálja meg annak lehetőségét is, hogy olyan szervekhez (közigazgatási 
hivatalok, jegyzők, stb.) telepítsék a minősített iratnak minősülő vizsgatételek 
közoktatási intézményekhez való eljuttatását, amelyek az államigazgatási 
feladataikból adódóan kiépített TÜK rendszerrel rendelkeznek.  
 
5./ Intézkedjen az érettségi vizsgák előkészítésének, technikai lebonyolításának 
rendszeres minisztériumi ellenőrzésére.  
 
6./ Rendelkezzen az érettségi vizsgák előkészítésében és lebonyolításában 
legnagyobb részt vállaló OKÉV Szervezeti és Működési Szabályzatának és éves 
munkatervének jóváhagyására. 
 
7./ Vizsgálja meg a tételek gyártása, tárolása, szállítása idő-intervallumának 
lehetőség szerinti csökkentését. 
 
8./ Vizsgáltassa meg az érettségi tételek informatikai úton történő 
továbbításának technikai lehetőségét. 
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9./ Vizsgálja meg – az Igazságügyi Minisztérium bevonásával –, hogy 
amennyiben nem szolgálati titokkörben kívánják az érettségi vizsgák védelmét 
biztosítani, a tételek jogtalan, illetéktelen személyek által történő megszerzése új 
büntetőjogi tényállás beiktatásával, büntetőeljárás keretében szankcionálható 
legyen annak érdekében, hogy a büntetőjogi fenyegetettség fennállásával az 
állampolgárok alkotmányos jogai (esélyegyenlőség) ne sérüljenek. 
 
 
Az OKÉV főigazgatója részére a KEHI további javaslatokat fogalmazott meg, 
többek között az érettségi vizsgák előkészítésének logisztikai, titokvédelmi, 
biztonsági és ellenőrzési szabályozottságának felülvizsgálata, ennek alapján az 
irányítása alá tartozó szervezeti egységek szabályszerű munkavégzésének 
rendjét érintő belső szabályozások kidolgozása érdekében. Javasoltuk továbbá a 
2006. évi érettségi feladatlapok nyomdai előállítására új közbeszerzési eljárás 
kiírására, vagy szolgálati titkot érintő, illetve különleges biztonsági intézkedést 
igénylő beszerzésként az Országgyűlés illetékes bizottságának – közbeszerzési 
eljárás alóli felmentésre vonatkozó – előzetes döntésére vonatkozó 
kezdeményezés megtételét. 
 
Budapest, 2005. augusztus „       ” 
 
 
 
 
         Monostori Lajosné 

           elnök 
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Rövidítések jegyzéke 

 
 
 
BM Belügyminisztérium 
CD Compact Disc adathordozó 
Ft Forint 
KEHI Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
K.É. Közbeszerzési Értesítő 
Kft. Korlátolt felelősségű társaság 
Kt. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
Ltv. A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári 

anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 
MeH Miniszterelnöki Hivatal 
M Ft Millió Ft 
MKM Művelődési és Közoktatási Minisztérium 
MKM R. Az MKM szolgálati titokköri jegyzékéről szóló 1/1996. 

(I.  9.)  MKM rendelet 
NSZI Nemzeti Szakképzési Intézet 
OKÉV Országos Közoktatási, Értékelési és Vizsgaközpont 
OKI Országos Közoktatási Intézet 
OM Oktatási Minisztérium 
OMAI OM Alapkezelő Igazgatósága 
OMSZI Oktatási Minisztérium Szolgáltató Intézmény 
PH Professzorok Háza 
PM Pénzügyminisztérium 
R. A minősített adat kezelésének rendjéről szóló 79/1995. 

(VI. 30.) Korm. rendelet 
Rt. Részvénytársaság 
SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat 
tv. törvény 
Ttv. Az államtitokról és szolgálati titokról szóló 1995. évi 

LXV. törvény 
TÜK Titkos ügyiratkezelés 

 


