
 MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

 M A G YA R O R S Z Á G  H I VATA L O S  L A PJ A
 2021. szeptember 1., szerda

 Tartalomjegyzék

7/2021. (IX. 1.) NMHH rendelet Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával 
kapcsolatos részletes szabályokról szóló 19/2020. (XII. 18.)  
NMHH rendelet módosításáról 7584

38/2021. (IX. 1.) EMMI rendelet A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról 
szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosításáról 7585



7584 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 161. szám 

IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 7/2021. (IX. 1.) NMHH rendelete
az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 
19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (3)  bekezdés 27.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 
19/2020.  (XII.  18.) NMHH rendelet 45.  § (1)  bekezdésében a  „2021. augusztus 31-ig” szövegrész helyébe 
a „2022. június 30-ig” szöveg lép.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Karas Monika s. k.,
  a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 38/2021. (IX. 1.) EMMI rendelete
a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló  
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés sz)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: R.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Közétkeztető minden, általa biztosított étkezéshez étlapot készít, és azt az  Intézmény az  étkezők 
–  bölcsődékben, mini bölcsődékben, valamint nevelési-oktatási intézményekben a  szülők – által is jól látható 
helyen kifüggeszti, és elektronikus formában is elérhetővé teszi, ha az ehhez szükséges feltételek az  Intézménynél 
rendelkezésre állnak. Diétás étkeztetés esetén a diétás étrendet tartalmazó étlap kifüggesztésétől el lehet tekinteni, 
ha annak elektronikus formában történő közzététele biztosított. A diétás étrendet tartalmazó étlapon a közzétételt 
követően végrehajtott módosításokat minden esetben a  közzététellel megegyező formában elérhetővé kell tenni 
azzal, hogy nevelési-oktatási intézmény házirendje a  szülő, törvényes képviselő tájékoztatására további közvetlen 
értesítési formát is meghatározhat.”

2. § (1) Az R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben, személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást, 
gyermekvédelmi szakellátást, illetve szociális szakosított ellátást nyújtó intézményben, valamint a  nevelési-
oktatási intézményben minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az  állapotának 
megfelelő diétás étrendet kell biztosítani a (2)–(5) bekezdésben, valamint a 16. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak 
betartásával, figyelemmel az  étkezések szakorvos által meghatározottak szerinti időzítésére és az  étel dietetikus 
által meghatározott megfelelő adagolására, különös tekintettel a  szénhidrátanyagcsere-rendellenességgel élő 
személyekre.”

 (2) Az R. 15. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  nevelési-oktatási intézményben, amennyiben a  közétkeztetés keretében nem biztosítható a  gyermek és 
a  tanuló diétás étkezése, – a  szülő, más törvényes képviselő írásbeli nyilatkozata alapján – a  gyermek és a  tanuló 
által az intézménybe bevitt, vagy a szülő, más törvényes képviselő által az intézménybe rendelt étel intézményben 
történő elfogyasztásának lehetővé tételével is biztosítható. Ennek érdekében a nevelési-oktatási intézmény vezetője 
köteles biztosítani a  hűtés, a  melegítés és a  fogyasztás megfelelő feltételeit a  hatályos jogszabályok és szakmai 
előírások betartásával.”

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
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