
SZABVÁNYISMERTETŐ
Összeállította: Katona Ella

Az 1990. január 1 és december 1 közötti időszakban a következő országos és 
ágazati é lelm iszeripari szabványokat hagyták jóvá, m ódosították vagy 
hatálytalanították:

Szabvány Szabvány címe Hatálybalépés
száma (hatálytalanítás)
MSZ időpontja

1 2 3

Baromfiipar

7029-1989 Baromfiipari termékek pontozásos 
érzékszervi bírálata (az MSZ 7029- 
-1986 helyett)

1990.07.01

-08-1002-1990 Pácolt-fiistölt baromfikésztermények 
(az MSZ-08-1002-1985 helyett)

1990.06.01

-08-1126-1990 Baromfimortadella (az MSZ-08-1126- 
-1983 helyett)

1990.06.01

Boripar

14430-1989 Borok szorbitsavtartalmának meghatá
rozása (az MSZ 14430-1980 helyett)

1990.01.01.

21365-1983 Különleges minőségű bor (módosítás) 1990.01.01.
21366-1984 Asztali bor (módosítás) 1990.01.01.
21368-1984 Minőségi bor (módosítás) 1990.01.01.
21369-1988 Muzeális bor (módosítás) 1990.01.01.
21370-1979 Tokaji szomorodni (módosítás) 1990.01.01.
21371-1988 Tokaji asszu (módosítás) 1990.01.01.
21372-1988 Habzóbor (módosítás) 1990.01.01.
21373-1988 Pezsgő (módosítás) 1990.01.01.
21374-1988 Fűszerezett bor (módosítás) 1990.01.01.
21375-1988 Csemegebor (módosítás) 1990.01.01.
21377-1981 Üdítőjellegű szénsavas bor (módosítás) 1990.01.01.
21378-1979 Gyöngyözőbor (módosítás) 1990.01.01.
21379-1980 Ürmösbor (módosítás) 1990.01.01.
21384-1981 Élesztőhártya alatt érlelt borkü

lönlegesség (módosítás) 1990.01.01.
-08-1189-1983 Pezsgő és üdítőital porok (módosítás) 1990.09.30.
-08-1561-1990 Gyümölcspezsgő (űj szabvány) 1990.07.01.
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Dohányipar

-08-1682/1-1989 Szárítás után beváltásra kerülő nyers
dohányok. Minőségi követelmények(az 
MSZ-08-1682-1979 helyett)

1991.01.01

-08-1682/2-1989 Szárítás után beváltásra kerülő dohá
nyok. Kerti dohány (az MSZ-08-1682/1- 
-1979 helyett)

1991.01.01

-08-1682/3-1989 Szárítás után beváltásra kerülő dohá
nyok. Káliói, Pallagi sárga dohány 
(az MSZ-08-1682/2-1979 helyett)

1991.01.01

-08-1682/4-1989 Szárítás után beváltásra kerülő dohá
nyok. Havanna dohány (az MSZ-08-1682/3- 
-1979 helyett)

1991.01.01

-08-1682/5-1989 Szárítás után beváltásra kerülő dohá
nyok. Burley dohány (az MSZ-08-1682/4- 
-1979 helyett)

1991.01.01

-08-1682/6-1989 Szárítás után beváltásra kerülő dohá
nyok. Virginia dohány (az MSZ-08-1682/5- 
-1979, az MSZ-08-1682/6-1979 és az MSZ- 
08-1982/7-1983 helyett)

1991.01.01

-08-1689/1-1989 Fermentált dohányok. Minőségi követel
mények. Kerti fermentált dohány (ha
tálytalanítva)

1991.01.01

-08-1689/3-1989 Fermentált dohányok. Minőségi követel
mények. Szabolcsi, Káliói, Pál- 
monostori fermentált dohány (hatályta
lanítva)

1991.01.01.

-08-1689/6-1989 Fermentált dohányok. Minőségi követel
mények. Burley fermentált dohány (ha
tálytalanítva)

1991.01.01,

-08-1689/8-1989 Fermentált dohányok. Minőségi követel
mények. Hevesi fermentált dohány (ha
tálytalanítva)

1991.01.01.

-08-1689/10-1989 Fermentált dohányok. Minőségi követel
mények. VP-9 fermentált dohány (ha
tálytalanítva)

1991.01.01.

-081689/13-1989 Fermentált dohányok. Minőségi követel
mények. Kocsányozott állapotban fer
mentált dohány (hatálytalanítva)

1991.01.01.

Édesipar

20644-1989 Fagylaltporok (az MSZ-20644-1983) helyett 1990.01.01.
20896-1989 Édesipari nyersanyagok és termékek minta

vétele és tételminősítése (az MSZ-08-1154- 
-1978 helyett)

1990.01.01.
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20900/5-1989

-08-1841-1981
-08-1617-1986

-08-1278-1988

9444-1989

9599-1989

-08-1858-1985
-08-1163-1990

-08-1420-1990

G abonaipar

-08-0723-1989

H úsipar

-08-0934-1980
-08-0953-1985

-08-0954-1977

-08-0964/4-1984
-08-0972-1975

-08-0999-1980

-08-1036-1979

-08-1050-1984

-08-1057-1985

-08-1024-1989

-08-1025-1989

Édesipari termékek vizsgálata. A redukáló- 
és összes cukortartalom meghatározása 
(az MSZ-08-1154-1978 helyett)
Sütőpor (módosítás)
Sütőipari termékek vizsgálati módszerei. 
Mintavétel. Tételminősítés (hatálytalanítva) 
Ipari fondan továbbfeldolgozás céljára 
(az MSZ-08-1278-1980 helyett) 
Babapiskóta és gyermekpiskóta (az MSZ- 
-9444-1978 helyett)
Likör- és pálinkakészítmények mintavé
tele, tételminősítése (az MSZ-9599- 
-1975 helyett)
Desszert jellegű termékek (módosítás) 
Folyékony töltelékű cukorkák 
(az MSZ-08-1163-1975 helyett) 
Idényjellegű és napi figurák csokolá
déból és csokoládéjellegű anyagokból 
(az MSZ-08-1420-1983 helyett)

Diabetikus lisztkeverékek (új szabvány)

Húspástétomok. Májpástétom (kiegészítés) 
Hókezelt, szárított húskészítmények. Nyá
ri turista felvágott (kiegészítés)
Formában főtt pácolt húsok. Rakott ser
tésnyelv (kiegészítés)
Vörösáruk. Vasi párizsi (kiegészítés) 
Formában főtt pácolt húsok. Szendvics 
sonka (módosítás)
Kenhető húskészítmények. Kenőmájas, 
Soproni kenőmájas (kiegészítés) 
Felvágottfélék. Dunakanyar felvágott 
(módosítás)
Kolbászkészítmények. Csemege kolbász és 
csemege debreceni (kiegészítés)
Füstölt szárazkolbász. Gyulai kolbász 
(kiegészítés)
Füstölt nyers és füstölt főtt comb és 
lapocka csont és csülök nélkül 
(módosítás)
Kötözött bőrös vagy lehúzott sonka és 
lapocka csont és csülök nélkül 
(módosítás)

1990.01.01.

1990.03.01.
1990.01.01.

1989.04.01.

1989.07.01.

1989.07.01.

1990.06.01.
1990.04.01.

1990.04.01.

1989.07.01.

1990.03.01.
1990.03.01.

1990.03.01.

1990.03.01.
1990.03.01.

1990.03.01.

1990.03.01.

1990.03.01.

1990.03.01.

1990.03.01.

1990.03.01.
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-08-1038-1989 Füstölt-nyers és füstölt-főtt sertés
nyelv (módosítás)

1990.03.01,

-08-1039-1989 Füstölt-nyers vagy füstölt-főtt 
fehérpecsenye (módosítás)

1990.03.01,

-08-1047-1989 Füstölt-nyers vagy füstölt-főtt fe
hérpecsenye (módosítás)

1990.03.01,

5856-1990 Felvágottak általános előírásai 
(az MSZ-5856-1983 helyett)

1990.08.01

5856-1990 Húskészítmények általános előírásai 
(az MSZ-5870-1983 helyett)

1990.08.01,

-08-0944-1989 Húskészítmények minősítése 
(új szabvány)

1990.04.01

-08-0945-1989 Formában főtt pácolt húsok. Zalai 
piknik sonka (új szabvány)

1990.04.01

-08-0946-1989 Formában főtt pácolt húsok. Zalai 
piknik tarja (új szabvány)

1990.04.01

-08-0962-1989 Felvágottak. Zala felvágott (az 
MSZ-08-0962-1985 helyett)

1990.04.01

-08-0972-1989 Formában főtt pácolt húsok. Szendvics
sonka (az MSZ-08-0972-1975 helyett)

1990.04.01

-08-0974-1989 Felvágottak. Csabai felvágott (az 
MSZ-08-0974-1984 helyett)

1990.04.01

-08-0975-1989 Felvágottak. Veronai felvágott (az 
MSZ-08-0975-1985 helyett)

1990.04.01

-08-0976-1989 Felvágottak. Vadász felvágott (az 
MSZ-08-0976-1984 helyett)

1990.04.01

-08-0977-1989 Felvágottak. Sonkás felvágott (az 
MSZ-08-0977-1984 helyett)

1990.04.01

-08-0978-1989 Felvágottak. Olasz felvágott (az 
MSZ-08-0978-1984 helyett)

1990.04.01

-08-0980-1989 Felvágottak. Kedvenc felvágott (az 
MSZ-08-0980-1984 helyett)

1990.04.01

-08-0981-1989 Felvágottak. Nyári felvágott (az 
MSZ-08-0981-1984 helyett)

1990.04.01

-08-0982-1989 Felvágottak. Mortadella (az 
MSZ-08-0982-1984 helyett)

1990.04.01

-08-0992-1989 Kolbászkészítmények. Makói csípős 
kolbász(új szabvány)

1990.04.01

Hűtő- és konzervipar

1813-1989 Citruszkészítmények általános előírá
sai (új szabvány)

1990.01.01

21344-1989 Szörpök általános előírásai (az MSZ- 
-21344-1984 helyett)

1990.04.01

12737-1989 Gyorsfagyasztott gesztenyekészítmények 
(az MSZ-12737-1979 helyett)

1990.04.01
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-08-0567-1989 Gyorsfagyasztott, elősütött baromfi- 
hamburger (új szabvány)

1990.07.01.

-08-1128-1990 Gyorsfagyasztott, panírozott baromfi
hús (az MSZ-08-1128-1984 helyett)

1990.06.01.

-08-1130-1990 Gyorsfagyasztott, elősütött baromfi
vagdalt (az MSZ-1130-1987 helyett)

1990.06.01.

-08-1499-1990 Gyorsfagyasztott kékszilva 
(az MSZ-1499-1980 helyett)

1990.07.01.

-08-1511-1990 Gyorsfagyasztott őszibarack 
(új szabvány)

1990.07.01.

-08-1512-1990 Gyorsfagyasztott meggy 
(új szabvány)

1990.07.01.

-08-1660-1990 Gyorsfagyasztott karfiol 
(új szabvány)

1990.07.01.

-08-1504-1987 Gyorsfagyasztott zöldségkeverékek 
(módosítás)

1990.06.01.

-08-1280-1989 Paradicsomital (az MSZ-08-128-1979 
helyett)

1990.07.01.

-08-1443/1-1990 Zöldségek sós lében. Karfiol (az MSZ-08- 
-1443-1981 helyett)

1990.07.01.

-08-1443/2-1990 Zöldségek sós lében. Finomfőzelék 
(az MSZ-08-1443/2-1981 helyett)

1990.07.01.

-08-1443/3-1990 Zöldségek sós lében. Gyűlt tök 
(az MSZ-08-1443/3-1981 helyett)

1990.07.01.

-08-1443/4-1990 Zöldségek sós lében. Gyökér- és gu
mószöldség (az MSZ-08-1443/4-1981 helyett)

1990.07.01.

-08-1443/5-1990 Zöldségek sós lében. Spárga 
(az MSZ-08-1443/5-1978 helyett)

1990.07.01.

-08-1443/6-1990 Zöldségek sós lében. Fejtett bab 
(az MSZ-08-1443/6-1981 helyett)

1990.07.01.

-08-1455/2-1990 Leveskoncentrátum. Leveskockák 
(az MSZ-08-1455/2-1980 helyett)

1990.09.01.

-08-1310-1990 Tormakészítmények
(az MSZ-08-1310-1979 helyett)

1990.09.01.

Növényolajipar

333-1989 Étolaj (az MSZ-333-1983 helyett) 1990.07.01

Söripar

8761/8-1989 Sör. Mikrobiológiai vizsgálat 1991.01.01
-08-1432-1990 Alföldi kenyér (az MSZ-08-1432- 

-1983 helyett)
1991.01.31

-08-1453-1990 Erzsébet kenyér (új szabvány) 1991.01.31
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Sütő ipar

-08-1399-1989

-08-1393-1989

-08-1400-1989

-08-1375-1988
-08-1384-1987

-08-1394-1981
-08-1400-1982
-08-1403-1982
-08-1407-1983
-08-1408-1983
-08-1415-1983
-08-1421-1983

-08-1432-1983
-08-1436-1984
-08-1438-1984
-08-1439-1984
-08-1440-1985
-08-1441-1984
-08-1442-1985
-08-1437-1987

Tejipar

3698-1981
22291-1989
-08-1207-1987
-08-1211/1-1990

-08-1211/2-1990

-08-1211/6-1990

-08-1211/11-1990

-081211/16-1990

Félbarna és büfékenyér (az MSZ-08- 
-1399-1982 helyett)
A CITOPANR minőségi követelményei 
(az MSZ-08-1399-1982 helyett)
Barna kenyér
(az MSZ-08-1400-1982 helyett)
Fehér kenyér (módosítás)
Szeletelt csomagolt tartós kenyér 
(módosítás)
Csemege kenyér (módosítás)
Formában sült bamakenyér (módosítás) 
Soroksári kenyér (módosítás)
Fűszeres rozscipó (módosítás)
Rozskenyér, kerek (módosítás)
Tatai rozsos kenyér (módosítás) 
Kukoricapehellyel készült kenyér 
(módosítás)
Alföldi kenyér (módosítás)
Favorit kenyér (módosítás)
Rozslánggal készült kenyér (módosítás) 
Szolnoki szójás kenyér (módosítás) 
Vasonyi kenyér (módosítás)
Dunaharaszti vikend kenyér (módosítás) 
Burgonyakészítményes kenyér (módosítás) 
Házi jellegű kenyér (módosítás)

Termelői nyerstej (módosítás)
Pálpusztai sajt (az MSZ-12291-1984 helyett) 
Tejszín krémsajt (módosítás)
Ízesített ömlesztett sajtok. C paprikás, 
kenhető, zsíros, ömlesztett sajt (az MSZ- 
-08-1211/1-1982 helyett)
Ízesített ömlesztett sajtok. Csípőspap
rikás, kenhető, zsíros, ömlesztett sajt 
(az MSZ-08-1211/2-1982 helyett)
Ízesített ömlesztett sajtok. Mese, cso
koládés, vágható, félzsíros ömlesztett 
sajt (az MSZ-08-1211/6-1982 helyett) 
Ízesített ömlesztett sajtok. Téliszalá
mis, kenhető, zsíros, ömlesztett sajt 
(az MSZ-08-1211/11-1982 helyett)
Ízesített ömlesztett sajtok. Kolbászos 
kenhető, zsíros, ömlesztett sajt 
(az MSZ-08-1211/16-1982 helyett)

1990.01.01.

1990.01.01.

1990.07.01.

1990.07.01.
1990.05.01.

1990.05.01.
1990.05.01.
1990.05.01.
1990.05.01.
1990.05.01.
1990.05.01.
1990.05.01.

1990.05.01.
1990.05.01.
1990.05.01.
1990.05.01.
1990.05.01.
1990.05.01.
1990.05.01.
1990.05.01.

1990.03.01.
1990.04.01.
1990.06.01.
1990.09.01.

1990.09.01.

1990.09.01.

1990.09.01.

1990.09.01.
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-08-1211/17-1990 Ízesített ömlesztett sajtok. Frankfurti 
kenhető, zsíros, ömlesztett sajt 
(az MSZ-08-1211/17-1982 helyett)

1990.09.01.

-08-1211/18-1990 Ízesített ömlesztett sajtok. Boci paprikás 
krémszerűen kenhető, zsíros, ömlesztett 
sajt (az MSZ-08-1211/17-1982 helyett)

1990.09.01.

-08-1211/19-1990 Ízesített ömlesztett sajtok. Boci tejszínes 
krémszerűen kenhető, zsíros ömlesztett 
sajt (az MSZ-08-1211/19-1982 helyett)

1990.09.01.

-08-1211/22-1990 Ízesített ömlesztett sajtok. Boci csípős- 1990.09.01. 
paprikás, krémszerűen kenhető, zsíros, 
ömlesztett sajt (az MSZ-08-1211/22-1982 helyett)

-08-1211/24-1990 Ízesített ömlesztett sajtok. Gombás 
kenhető, zsíros, ömlesztett sajt 
(új szabvány)

1990.09.01.

-08-1210-1985 Sport tejszín túrósajt (hatálytalanítva) 1990.11.15.
-08-1226-1984 Félzsíros krémtúró (hatálytalanítva) 1990.11.15.

Fűszerek

-08-0149-1990 Termelői kömény (az MSZ-08-0149-1974 
helyett)

1990.07.01.

-08-0150-1990 Termelői mustármag (az MSZ-08-0150-1974 
helyett)

1990.07.01.

Tea, kávé

-08-1849-1983 Teaízesítő (módosítás) 1990.03.31.

Méz

6950/3-1989 Méz, Mikroszkópos vizsgálat (kiegészítés 
az MSZ 6950/3-1977-hez)

1990.04.01.

-08-0144-1988 A műlép minőségi követelményei 
(az MSZ-08-0144-1979 helyett)

1989.06.01.

-08— 146-1988 Sonkoly és sonkolysalak minőségi 
követelményeinek (az MSZ-08-0146- 
-1974 1-6. és 8. fejezete helyett)

1989.06.01.

-08-0145-1990 Ipari méz (az MSZ-08-0145-1979 helyett) 1990.07.01.
-08-0148-1990 A virágpor minőségi követelményei 

(az MSZ-08-0148-1979 helyett)
1990.07.01.

-08-0185-1990 Termelői méhpempő (az MSZ-08-0185- 
-1979 helyett)

Gomba, szárított aszalt gyümölcs, zöldség

1990.07.01.

13612-1989 Szárított gombakeverék (az MSZ-13612- 
-1975 helyett)

1990.04.01
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13650-1989 Galambgombák (az MSZ-13642-1973 helyett) 1990.04.01
16485-1989 Szárított gombák vizsgálata és minősítése 

(az MSZ-16485-1978 helyett)
1990.04.01

-08-0172-1988 Szárított pöfeteggombák (az MSZ-08-0172- 
-1979 helyett)

1989.06.01

-08-0173-1988 Szárított nagy őzlábgombák (az MSZ-08-0173- 
-1979 helyett)

1989.06.01

-08-0192-1988 Gombapor (az MSZ-08-0192-1978 helyett) 1989.06.01
-08-1433-1990 Aszalt és szárított almakészítmények 

(az MSZ-08-1433-1982 helyett)
1990.09.01

-08-1431-1990 Aszalt szilvakészítmények 
(az MSZ-08-1431-1982 helyett)

1990.09.01

M inőségszabályozás

7595-1978 Minőségi bizonyítvány nyomtatványai 
(hibahelyesbítés)

1990.01.01

18776-1984 Minőségiszabályozás fogalommeghatározásai 
(hibahelyesbítés)

1990.01.01

18781-1984 A vállalati minőségszabályozás alapelvei és 
rendszere (hibahelyesbítés)

1990.01.01

18782-1985 Vállalati minőségtervezés 
(hibahelyesbítés)

1990.01.01

18827-1983 A vállalati minőségszabályozó rendszerek 
kialakításának feltételei (hibahelyesbítés)

1990.01.01

18991-1988 A vállalati minőségszabályozó rendszer 
követelményei a tervezés, a fejlesztés, a

1990.01.01

szerelés és a vevőszolgálat során (hibahelyesbítés)
18993-1988 A vállalati minőségbiztosítási rendszer 

követelményei a végellenőrzés során 
(hibahelyesbítés)

1990.03.31

18995-1989 Minőségügyi fogalommeghatározások 
(=lSO 8402-1986)

1990.05.31

18992-1988 A vállalati minőségbiztosítási rendszer 
követelményei a gyártás és a szerelés 
során (hibahelyesbítés)

Általános vizsgálati szabványok

14475/47-1989 Peszticidmaradékok vizsgálata élelmisze
rekben. Metalaxil meghatározása növényi 
eredetű élelmiszerekben (új szabvány)

1990.01.01

3640/1-1988 Húsok és húsalapú élelmiszerek mikrobioló
giai vizsgálata. Fogalommeghatározások 
(hibahelyesbítés)

1990.03.01
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337/3-1990 Mikotoxinok meghatározása élelmiszeripari 
nyersanyagokban és élelmiszerekben. 
Ochratoxin meghatározása gabonában, 
gabonaőrleményekben és zöld kávéban 
(új szabvány)

1990.10.01.

Zöldség-gyümölcsfélék

6305-1989 Egres (az MSZ-6305-1981 helyett) 1990.04.01.
11308-1989 Patisszon (új szabvány) 1990.04.01.
6325-1989 Zöldbab (az MSZ-6325-1981 helyett) 1990.04.01.

Takarmányfélék

6830/11-1989 Takarmányok táplálóértékének megállapí
tása. A peroxidszám és a savszám meg
határozása (az MSZ-6830/11-1985 helyett)

1990.01.01,

21430-1986 Állati eredetű takarmányok (hibahelyesbítés) 1990.01.01
6367/9-1989 Élelmezési, takarmányozási, ipari magvak 

és hántolt termékek vizsgálata. A búza
liszt laboratóriumi előállítása 
(az MSZ-6367/9-1980 helyett)

1990.04.01

6830/46-1989 Takarmányok táplálóértékének megállapítása 
A narasin-nátrium-tartalom meghatározása 
(új szabvány)

1990.01.01

-08-1148-1989 Hántolt ipari takarmányok (az MSZ-08-1148- 
-1978 helyett)

1990.07.01

6962-1984 Ipari takarmányok mintavétele (módosítás) 1990.11.01
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