A nemzetgazdasági miniszter 51/2017. (XII. 29.) NGM rendelete a nemzetgazdasági
miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
8. A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és
kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet módosítása
8. § A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról
szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet 1. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és 1. §
(2) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”
szöveg lép.
9. A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott
egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet módosítása
9. § (1) A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott
egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet (a
továbbiakban: 26/2000. EüM rendelet) 18. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
(A munkáltató minden év január 10-éig a munkavédelmi hatóságnak bejelenti)
„a) a 3. számú melléklet 1., 2. és 3. pontjának megfelelően a rákkeltővel végzett
tevékenységeket, a tevékenység végzése során használt anyagokat, keveréket,
illetve eljárást, valamint az exponált munkavállalók adatait,”
(2) Hatályát veszti a 26/2000. EüM rendelet
a) 18. § (3) bekezdése,
b) „Hatósági ellenőrzés” című alcíme.

17. A Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatálybaléptetéséről
szóló 8/2001. (III. 30.) GM rendelet módosítása
17. § (1) A Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatálybaléptetéséről
szóló 8/2001. (III. 30.) GM rendelet (a továbbiakban: 8/2001. GM rendelet) 1. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet hatálya a villamos energiáról szóló törvény szerinti
villamosművekre terjed ki.”
(2) Hatályát veszti a 8/2001. GM rendelet 5. § a), c) és e) pontja.
24. A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági
övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet módosítása
24. § A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági
övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet
a) 4. § a) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges” szöveg,
b) 4. § b) pontjában a „jogerős” szövegrészek helyébe a „végleges” szöveg,
c) 12. § e) pontjában a „repülőmodellezés, horgászat” szövegrész helyébe a
„repülőmodellezés – ideértve a drónhasználatot is –, horgászat” szöveg lép.
Hatályos: 2018. január 1.

