A pénzügyminiszter 7/2018. (VIII. 29.) PM rendelete a munkahelyek kémiai
biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet módosításáról
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (5) bekezdésben kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a
Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1)
bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével
egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. § (1) A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes
rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a föld alatti bányászat és az
alagútfúrás terén a nitrogén-monoxidra, a nitrogén-dioxidra és a szén-monoxidra
vonatkozóan az 1a. számú mellékletben meghatározott határértékeket kell
alkalmazni.”
(2) Az R. 15. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet szabályozási tárgykörében a következő uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:)
„g) a 98/24/EK tanácsi irányelv alapján az indikatív foglalkozási expozíciós
határértékek negyedik listájának létrehozásáról és a 91/322/EGK, valamint a
2000/39/EK és a 2009/161/EK bizottsági irányelv módosításáról szóló, 2017. január
31-i (EU) 2017/164 bizottsági irányelv.”
2. § (1) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 1a. számú melléklettel egészül ki.
3. § Az R.
a) 5. § (5) bekezdésében a „2.2.” szövegrész helyébe a „4.2.” szöveg,
b) 7. § (4) bekezdés a) pontjában az „1–3.” szövegrész helyébe az „1–5.” szöveg
lép.
4. § Hatályát veszti az R.
a) 4. § (1a) bekezdése és
b) 1a. számú melléklete.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését
követő napon lép hatályba.
(2) A 4. § 2023. augusztus 1-jén lép hatályba.
6. § Ez a rendelet a 98/24/EK tanácsi irányelv alapján az indikatív foglalkozási expozíciós
határértékek negyedik listájának létrehozásáról és a 91/322/EGK, valamint a
2000/39/EK és a 2009/161/EK bizottsági irányelv módosításáról szóló, 2017. január
31-i (EU) 2017/164 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.
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