
1 Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)

2014. év október-december hónapban bevezetett 
szabványok:
A felsorolásban szereplő szabványok megvásárolha-
tók vagy megrendelhetők az MSZT Szabványboltban 
(1082 Budapest VIII., Horváth Mihály tér 1., telefon: 
456-6892, telefax: 456-6884, levélcím: Budapest 9., 
Pf. 24, 1450), illetve elektronikus formában beszerez-
hetők a www.mszt.hu/webaruhaz címen.

A nemzetközi/európai szabványokat bevezetjük ma-
gyar nyelven, valamint magyar nyelvű címoldallal és 
angol nyelvű tartalommal. A magyar nyelven beve-
zetett nemzetközi/európai szabványok esetén külön 
feltüntetjük a magyar nyelvű hozzáférést.

ICS 13.060 Vízminőség
13.060.45 Víz vizsgálata általában

MSZ EN 16479:2014  Vízminőség. A vízmonitoring 
berendezése megfelelőségének vizsgálati eljárásai 
és teljesítménykövetelményei. Automatizált víz- és 
szennyvíz-mintavételi eszközök (mintavevők)

13.060.50 Víz vizsgálata vegyi anyagokra

MSZ EN ISO 10304-1:2009  Vízminőség. Az ol-
dott anionok meghatározása ionkromatográfiával. 
1. rész: A bromid, a klorid, a fluorid, a nitrát, a nitrit, 
a foszfát és a szulfát meghatározása (ISO 10304-
1:2007) (magyar nyelven megjelent), amely vissza-
vonta az MSZ EN ISO 10304-1:1998-at és az MSZ 
EN ISO 10304-2:1999-et

ICS 65.120 Takarmány
MSZ EN 16159:2012  Takarmányok. A szelén 
meghatározása hidridfejlesztéses atomabszorpci-
ós spektrometriával (HGAAS), mikrohullámú feltárás 
után (feltárás 65%-os salétromsavval és 30%-os hid-
rogén-peroxiddal) (magyar nyelven megjelent)

MSZ EN 16206:2012  Takarmányok. Az arzén 
meghatározása hidridfejlesztéses atomabszorpciós 
spektrometriával (HGAAS), mikrohullámú nyomás 
alatti feltárás után (feltárás 65%-os salétromsavval és 
30%-os hidrogén-peroxiddal) (magyar nyelven meg-
jelent), amely visszavonta az MSZ 6830-35:1984-et

MSZ EN ISO 6498:2012  Takarmány. A min-
ta-előkészítés irányelvei (ISO 6498:2012) (magyar 
nyelven megjelent), amely visszavonta az MSZ ISO 
6498:2001-et

ICS 67 Élelmiszeripar
67.060 Gabonafélék, hüvelyesek és a belőlük szárma-
zó termékek

MSZ EN 15850:2010  Élelmiszerek. A zearalenon 

meghatározása csecsemők és kisgyermekek számá-
ra készített kukoricaalapú bébiételekben, árpaliszt-, 
kukoricaliszt-, polenta-, búzaliszt- és gabonaala-
pú élelmiszerekben. HPLC-módszer immunaffini-
tás-oszlopon végzett tisztítással és fluoreszcenciás 
kimutatással (magyar nyelven megjelent)

MSZ EN 15851:2010  Élelmiszerek. Az aflatoxin 
B1 meghatározása csecsemők és kisgyermekek 
számára készített gabonaalapú élelmiszerekben. 
HPLC-módszer immunaffinitás-oszlopon végzett 
tisztítással és fluoreszcenciás kimutatással (magyar 
nyelven megjelent)

MSZ EN 15891:2011  Élelmiszerek. A deoxini-
valenol meghatározása csecsemők és kisgyermekek 
számára készített gabonafélékben, gabonatermékek-
ben és gabonaalapú élelmiszerekben. HPLC-mód-
szer immunaffinitás-oszlopon végzett tisztítással és 
UV-kimutatással (magyar nyelven megjelent)

67.140.20 Kávé és pótkávék

MSZ ISO 10470:2014  Zöld kávé. A hiba referencia-
táblázata (magyar nyelven megjelent)

67.200.10 Állati és növényi zsírok és olajok

MSZ EN 14107:2004  Zsír- és olajszármazékok. 
Zsírsav-metil-észterek (FAME). A foszfortartalom 
meghatározása induktív csatolású plazma sugárforrá-
sú emissziós (ICP) spektrometriával (magyar nyelven 
megjelent), amely visszavonta az MSZ 9137:2000-at

67.240 Érzékszervi vizsgálat

MSZ ISO 3972:2014 Érzékszervi vizsgálat. Mód-
szertan. Az ízérzékenység vizsgálati módszere (ma-
gyar nyelven megjelent)

MSZ EN ISO 8586:2014  Érzékszervi vizsgá-
lat. Általános útmutató a kiválasztott bírálók és az 
érzékszervi szakértő bírálók kiválasztásához, kép-
zéséhez, valamint folyamatos ellenőrzéséhez (ISO 
8586:2012 2014-06-15-i helyesbített változat) (ma-
gyar nyelven megjelent), amely visszavonta az MSZ 
EN ISO 8586-2:2008-at

MSZ ISO 8587:2014  Érzékszervi vizsgálat. Mód-
szertan. Rangsorolás (magyar nyelven megjelent), 
amely visszavonta az MSZ 7304-7:1980-at

2014. év október-december hónapban visszavont 
szabvány:
07.100.30

MSZ EN ISO 7218:2008/A1:2013  Éle lmisze-
rek és takarmányok mikrobiológiája. A mikrobiológiai 
vizsgálatok általános követelményei és irányelvei. 1. 
módosítás (ISO 7218:2007/Amd 1:2013)
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Implemented national standards from October to 
December, 2014
The following Hungarian standards are commer-
cially available at MSZT (Hungarian Standards In-
stitution, H-1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1., 
phone: +36 1 456 6892, fax: +36 1 456 6884, postal 
address: H-1450 Budapest 9., Pf. 24) or via website: 
www.mszt.hu/webaruhaz.

ICS 13.060 Water quality
13.060.45 Examination of water in general

MSZ EN 16479:2014  Water quality. Performance 
requirements and conformity test procedures for 
water monitoring equipment. Automated sampling 
devices (samplers) for water and waste water 

13.060.50 Examination of water for chemical sub-
stances

MSZ EN ISO 10304-1:2009  Water quality. De-
termination of dissolved anions by liquid chroma-
tography of ions. Part 1: Determination of bromide, 
chloride, fluoride, nitrate, nitrite, phosphate and 
sulfate (ISO 10304-1:2007) (published in Hungar-
ian) which has withdrawn the MSZ EN ISO 10304-
1:1998 and the MSZ EN ISO 10304-2:1999

ICS 65.120 Animal feeding stuffs
MSZ EN 16159:2012  Animal feeding stuffs. De-
termination of selenium by hydride generation 
atomic absorption spectrometry (HGAAS) after mi-
crowave digestion (digestion with 65 % nitric acid 
and 30 % hydrogen peroxide) (published in Hungar-
ian)

MSZ EN 16206:2012  Animal feeding stuffs. De-
termination of arsenic by hydride generation atomic 
absorption spectrometry (HGAAS) after microwave 
pressure digestion (digestion with 65 % nitric acid 
and 30 % hydrogen peroxide) (published in Hungar-
ian) which has withdrawn the MSZ 6830-35:1984

MSZ EN ISO 6498:2012  Animal feed-
ing stuffs. Guidelines for sample preparation (ISO 
6498:2012) (published in Hungarian) which has with-
drawn the MSZ ISO 6498:2001

ICS 67 Food technology
67.060 Cereals, pulses and derived products

MSZ EN 15850:2010 Foodstuffs. Determination 
of zearalenone in maize based baby food, barley 
flour, maize flour, polenta, wheat flour and cereal 
based foods for infants and young children. HPLC 

method with immunoaffinity column cleanup and 
fluorescence detection (published in Hungarian)

MSZ EN 15851:2010  Foodstuffs. Determination 
of aflatoxin B1 in cereal based foods for infants and 
young children. HPLC method with immunoaffinity 
column cleanup and fluorescence detection (pub-
lished in Hungarian)

MSZ EN 15891:2011 Foodstuffs. Determination 
of deoxynivalenol in cereals, cereal products and 
cereal based foods for infants and young children. 
HPLC method with immunoaffinity column cleanup 
and UV detection (published in Hungarian)

67.140.20 Coffee and coffee substitutes

MSZ ISO 10470:2014  Green coffee. Defect refer-
ence chart (published in Hungarian)

67.200.10 Animal and vegetable fats and oils

MSZ EN 14107:2004  Fat and oil derivatives. 
Fatty Acid Methyl Esters (FAME). Determination of 
phosphorus content by inductively coupled plasma 
(ICP) emission spectrometry (published in Hungar-
ian) which has withdrawn the MSZ 9137:2000

67.240 Sensory analysis

MSZ ISO 3972:2014 Sensory analysis. Method-
ology. Method of investigating sensitivity of taste 
(published in Hungarian)

MSZ EN ISO 8586:2014  Sensory analysis. 
General guidelines for the selection, training and 
monitoring of selected assessors and expert sen-
sory assessors (ISO 8586:2012, corrected version 
2014-06-15) (published in Hungarian) which has 
withdrawn the MSZ EN ISO 8586-2:2008

MSZ ISO 8587:2014 Sensory analysis. Method-
ology. Ranking (published in Hungarian) which has 
withdrawn the MSZ 7304-7:1980

Withdrawn national standard from October to 
December, 2014
07.100.30

MSZ EN ISO 7218:2008/A1:2013  Microbiol-
ogy of food and animal feeding stuffs. General re-
quirements and guidance for microbiological exami-
nations. Amendment 1 (ISO 7218:2007/Amd 1:2013)

Additional information: Mrs Csilla Kurucz, stand-
ardization manager, e-mail: cs.kurucz@mszt.hu
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