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Tisztelt EInök Úr! Tiszte|t Adatvéde|mi Programvezetó Úr!

2008. június 30-án ke|t dr' szabó Pál köz|ekedési, hírköz|ési és energjaÜgyi
miniszterhez címzett _ 2008. jú|ius 3-án kézhez vett - |eve|Ükben a közúti köz|ekedés
szabá|yairól szó|ó 1l1975' (|l '5') KPM.B|V együttes rende|et (a továbbiakbanI KREsZ)
tervezett rnódosítása' i||ető|eg újraszabá|yozása tá|gyában a személyes adaiok Véde|rnérő|
és a közérdek|:] adatok nyi|Vánosságáró| szóIo 1992' éVi LX||l. törvénv (a iovábbiakban:
AVIV') 20' s-ának (1) bekezdése a|apján kertek táiekoztatást. az alábbiak;zerintI

1 . Tervezi a Köz|ekedési, HirkŐzlésj és Energiaügyi |Vlinisztérium (a továbbiakban|
KHE|\4) a KRESZ módosítását Vagy annak újraszabátyozásáÍ?
A jogaIkotási munka jelenIe9 mi|yen szakaszban tart?
E jogaIkotási munkát a KHEM me|y szervezetj egységei Végzik?
Pontosan mikor és mi|yen egyeztetést fo|ytat majd |e a KHEM a módosítás Vagy az
úJ| aszab á|y o zás Íá | gy áb an?

KHEtU/376/ /2008.

5. A KHEM a joga]kotásró| szó|ó 1987' évi X|. tőrvény (a továbbiakbanI Jat') 27. és 29'
s-ában' i||etve az e|ektronikus információszabadságró| szó|ó 2o05' éVj Xc' törvény
(a továbbiakban: EitV') 10. s.ában fogla|t köte|ezettségének mikor és mi|yen
Íormában kíVán e|eget tenni?

|\,4egkeresésÜkben fog|a|takra figye|ernme| az AVIV- 19' s.ának (2) bekezdése,
i||etve a 20' s-ának rende|kezései szerint az a|ábbiakró| tájékoztatom:

ad 1-2' A tárca szakmai tevékenysége keretében aktuá|isan nem szerepe| napi|enden a
KREsz módosítása' ugyanakkor annak újraszabá|yozása iárgyában be|só' szakmai
je||egű e|őkészü|eii munka fo|yik'

ad 3' A köz]ekedési ágazaÍ á||ami szabá|yozásának szakmaj e|őkészítése, a Vonatkozó
szabá|yozási koncepciók kiaIakítása' jogszabá|y{ervezetek szakmai előkészítése a
KHE|\i] köz]ekedési szaká||amtitkársága fe|ada| és hatáskörébe taf'ozik' azzal'
hogy a Jogi Főosztály fe|adata a köz|ekedési' hírköz|ósi és energiaÚgyi miníszter
fe|adat- és hatáskörébe iartozó jogszabá|y tervezetek kodifiká|t szöVegének
kialakítása' ennek keretében a szabá|yozás magyar jogrenddeI Va|ó összhangjának
biztositása' a jogszabá|y tervezetek Vég egesítése'

ad 4-5' A jogszabá|y tervezet közigazgatási egyezteietésre bocsátásának (Jat' 27-32' s)
tervezett időpontja| 2009' január' Az e|óterjesztés tárgya aIapján érjnteit

2.
3.
4.



jogaIka|mazó szeryeket' társadaImi szervezeteket és é|dekképvise|eti szervgket - a
közigazgatási egyeztetésseI párhuzamosan _ a jogszabá|y tervezet
Vé|eményezésébe a Jat' 19' és 20. s-ára figye|emme| a KHEM bevonja. Ezze|
részint összefüggésben, illetve az EitV. 10' s.a szerint a KHEM a hon|apján a
jogszabá|y tervezetet 2009 januárjában közzéteszi'

Külön meg kíVánom jegyezni' hogy a jogszabá|y tervezet e|ókészitése lo|yamaÍ'ában az
egyes - a közúti biztonság szemponijából meghatározó - je|en|eg hatá|yos köz|ekedési
szabályok Vá|toztatására Vonatkozó szakmaj javas|atokró| e|óreláthatólag már 2008' Il'
fé|éVében elózetes egyeztetés keretében' a szakmai e|őkészités során az érintett szakmai,
iársada|mi szervezeteket' hatóságokat - köztük a Társaság a szabadságjogokért jogvédó
szervezetei is _ a KHE|Vl tájékoztatni kiVánja'

Figye|emme| arra' hogy a KREsz e|őzőekben körvonaIazott Újraszabá|yozása
tárgyában átfogó jogszabá|yszoveg' tervezet je|enleg nem áll rende|kezésre, i||etó|eg a
kapcsolódó munka aktuá|is fázisában az ügyben keleikezett dokumentumok az Avtv' 19/A.
s-a (,]) bekezdésének hatálya alá esnek, je|en tájékoztatássa| egyidejűleg a jogszabá|y
előkészitését tükröző egyes iratokat, dokumentációt megkÜ|deni nem áll módomban'
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