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SZABVÁNYOSÍTÁS

Új szabványok
MSZ 7836-62 „Gyorsfagyasztott körte.”
MsZ 7839-62 „Gyorsfagyasztott sárgadinnye.”
Mindkét szabványnál a kötelező alkalmazásbavétel időpontja: 1962. de

cember 1.
Az MSZ 7835-62 „Gyorsfagyasztott egres” tárgykörű szabvány tárgyalásai 

befejeződtek, a szabvány szövege sajtó alatt van.
Az alábbi új szabványok tervezete már megjelent:
MSZ 9427 T (62. IX.) „Borvizsgálatok. Borostyánkősavtartalom meghatá

rozása.”
MSZ 9428 3'(62. IX.) „Borvizsgálatok. Citromsavtartalom meghatározása” 
MSZ 9466 T (62. IX.) „Borvizsgálatok. Almasavtartalom meghatározása” 
MSZ 9488 T (62. IX.) „Borvizsgálatok. Tejsavtartalom meghatározása” 
MSZ 9489 T (62. IX.) „Borvizsgálatok. Borkősavtartalom meghatározása” 
MSZ 20 636 T (62. XI.) „Kávé, nyers”
A felsorolt tervezetek felszólalási határideje: 1962. november 26-án lejárt, 

a végleges szöveg kialakítására irányuló tárgyalások folyamatban vannak.
Szabványmódosítások

Az MSZ 1831 -59 „Gyümölcsszörpök” tárgykörű szabvány módosításának 
szövege a következő: A szabvány 1. oldalának 1. táblázatában az első vízszintes
hasáb után új hasáb került: „Összes savtartalom borkősavban........, % málna
és meggy esetében 1,1 ±0,2, vegyes gyümölcsszörp esetében 1,0 ±0,2” szöveggel 

Az MSZ 5855-61 „Gyulai kolbász, gyulai módra készült kolbász” tárgy-, 
körű szabvány módosításának szövege a következő: A „2.2 és a 8.1” szakaszok
ban a „Zsírmentes szárazanyag legalább*’’értéke,,24,7%”-róI „25%”-ra módosult.

Az MSZ 20 619-59 „Ízesített szörpök” tárgykörű szabvány módosításá
nak szövege a következő: A szabvány 1. oldalának 1. táblázatában a második 
vízszintes hasábban a szárazanyagtartalomra vonatkozó követelmény 66,0 
Ref%-ról „66,5 Ref%”-ra változott, a harmadik vízszintes hasábban pedig az 
összes savtartalomra vonatkozó 0,9-1,2%  helyett a következő szöveg került:
„Összes savtartalom borkősavban kifejezve..........% narancsízűszörp 1,0 ±0,1,.
citromízűszörp 1,3 ±0,1”.

Az MSZ 11 945 MT (61. VII.) „Gyorsfagyasztott meggy és cseresznye” 
MSZ 11 946/1. lap MT (61. XII.) „Gyorsfagyasztott kékszilva”
MSZ 11 946/2. lap MT (61. XII.) „Gyorsfagyasztott cukrozott kékszilva” 
MSZ 5887/1. lap MT (62. V.) „Aprított húskészítmények dobozban. Álta

lános előírások”
MSZ 5887/2. lap MT (62. V.) „Aprított húskészítmények dobozban. Külön

leges vagdalthús”
MSZ 5887/3. lap MT (62. V.) , , - .  Reggelikonzerv”
MSZ 5887/4. lap MT (62. V.) , , - .  Uzsonnahús (Luncheon meat)”
MSZ 5887/5. lap MT (62. V.) Sonkahús készítmény (Chopped pork)” 

tárgykörű szabványok felszólalási tárgyalásai befejeződtek, a szabványok vég
leges szövege sajtó alatt áll.

Munkában levő' szabványmódosítások
Az MSZ 8761 -57  „Sör” tárgykörű szabvány szándékolt módosításának 

szövege a következő: A szabvány 4. oldalán az 5. táblázatban a „Szín (színszám)” 
rovatban a „Kinizsi” oszlopban 1,40 helyett „1,80” írandó. A 6. táblázatban a
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10,5 B°-os világos sörök rovatban „6” helyett „3*” írandó. A * alatt megjegy
zendő: ,,Az érdekeltek közös megegyezésével június 1. és október 31. között 
ennél kevesebb is lehet.” A 6. táblázatban a „Kinizsi” rovatban a 12-es szám 
mellé ** teendő. A **-hoz a következő megjegyzést kell fűzni: „Június 1. és 
október 31. között 6”.

Az MSZ 5856 MT (62. XI.) „Felvágott-félék”
MSZ 5891 MT (62. XI.) „Hurka-félék”
MSZ 6810 MT (62. XI.) „Baromfifélék küllemi bírálata” tárgykörű szab

ványok tervezete megjelent, a felszólalás határideje: 1962. december 26.
Az MSZ 3621 MT (62. XII.) „Kénessav- és hangyasavtartalom kimutatása 

és meghatározása”, valamint az
MSZ 20609 MT (62. XII.) „Alkoholmentes szénsavas üdítőitalok” tárgy

körű szabványok tervezete is megjelent, a felszólalás határideje: 1963 január 26.
Az MSZ 3734 MT (62. IX.) „Repceolaj, nyers és finomított”
MSZ 3776 MT (62. X.) „Kókuszzsír, nyers és finomított”
MSZ 10954 MT (62. IX.) „Zsírsav” tárgykörű szabvány-tervezetek felszó

lalás alatt állnak.
A Konzerv- és Paprikaipar Szabványosítási Bázisa megkezdte az MSZ 

1800 „Tartósított élelmiszerek. Általános előírások” tárgykörű szabvány előírá
sainak felülvizsgálatát. A szabványosítási ügyintéző összegyűjtötte a gyárak 
módosítási igényeit, az érdekelt szerveket is felkérte véleménynyilvánításra és 
a beérkezett anyagot most készíti elő tárgyalásra.

Az előkészítő munkálatok során a Konzerv- és Paprikaipaq Igazgatóság 
felszólítására valamennyi állami konzervgyár minden termékének az ijzemi labo
ratóriumban mért súly-, ill. térfogatadatait a kiadott utasításnak megfelelően 
jelentette és az így beérkezett mintegy 53 000 mért értéket a Dunakeszi Kon
zervgyár matematika-statisztikai csoportja dolgozta fel. Ennek a munkának 
alapján javaslatot dolgoztak ki a tartósítóipari termékek tisztasúiyára, töltő
súlyára és térfogatára vonatkozó tűrések tekintetében. A javaslatot az Igaz
gatóság tanulmányozza, majd jóváhagyása után a szakbizottság által meg
tárgyalandó anyagba kerül. A szabvány módosító tárgyalásai a közel jövőben 
megkezdődnek.

A Dohányipar Szabványosítási Bázisa befejezte az MSZ 8632 „Szivarok” 
tárgykörű szabvány tervezetének tárgyalásait, amelynek során a D -06-1960  
,,Szivarok” tárgyú szakmai szabványt fejlesztették országos szabvánnyá.A szab
vány-tervezet előterjesztése folyamatban van.

(T. iV. L.)

A Húsipar Szabványosító Bázisa 1962-ben még a következő szabványmó
dosító javaslatokat készítette elő:

MSZ 5857 MJ (62. VII.) „Főtt füstölt kolbászkészítmények”,
MSZ 5886 MJ (62. IX.) „Tartósított húskészítmények. Sonka dobozban”, 
MSZ 5866 MJ (62. X.) „Húsipari termékek. Bacon”.
A húsipari szabványok felülbírálata során a Húsipari Szabványosító Bázis 

1963-ra, mint soron levőket, a következő szabványok módosítását, illetve mó
dosító javaslatának elkészítését vette tervbe:

MSZ 5861 -5 3  „Csabai paprikás szalámi”,
MSZ 5892-55 „Májas készítmények (kenőmájas, májpástétom)”,
MSZ 5893-55 „Fejsajtok (disznósajt, véressajt)”.
Tervbe vette továbbá 1963-ra a húsipari vizsgálati módszerek közül a víz

tartalom, a zsírtartalom, és a konyhasótartalom meghatározása szabványja
vaslatának elkészítését is.

(K. Gy.)
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