
 

 

HÚSIPARI NYERSANYAGOK ÉS EGYÉB ANYAGOK  

 

.Csoportosítása alábbiak szerint lehetséges: 

 

Táplálkozási érték szerint  
Hús : A húskészítmények iparszerű előállításakor a “hús” fogalma alatt csak a vázizomzatot 

értjük, a felületén vagy az izmok között levő zsírszövettel, kötőszövettel (idegekkel, 

véredényekkel ) együtt.  

Szalonna :Homogén, kiterjedt zsírszöveti részek, testtáji és/vagy felhasználási jelleg szerint 

csoportosítva;  

étkezési szalonna előállítására vagy gyártási alapanyag és olvasztási alapanyag céljára.  

 

 

Technológiai cél szerint  

Vágott test :Az állati test azon része, amelyből a megfelelő módszerrel elvégzett vágás és 

kivéreztetés után a belső szerveket, az agyvelőt és a gerincvelőt eltávolították.  

 

Húsrész :A vágott test meghatározott testtáji vonalakon való darabolásával nyert testtájak, 

illetve anatómiai- 

technológiai részek.  

Színhús :A kicsontozott húsból eltávolítható zsírszövet, ín és kötőszövet nélküli hús.  

Hús alapanyag  

Állatfajok szerint:  

– marhahús gyártási alapanyag  

– sertéshús gyártási alapanyag  

– baromfihús  

– egyéb hús, mint a borjú, a ló, a juh, a kecske, a nyúl, a vadak stb. húsa  

Zsiradék felosztása 

Állatfajok szerint:  

– sertészsiradék  

– marhazsiradék (faggyú)  

– baromfizsiradék  

– egyéb állatok zsiradéka  

Felhasználás szerint:  

– étkezési szalonna alapanyag  

– gyártási szalonna alapanyag  

– olvasztási alapanyag  
– nem húsipari felhasználás  
 

. Marhahús  

A bőr és belsőség nélküli marhatest csontos vagy csont nélküli izomszövetrészei kötőszövettel 

és  

zsírszövettel együtt.  

 

Marhahúsrészek felosztása 

Elsődleges húsrészek  

Marhafél és -negyed  

A marhafél a fej eltávolítását követően a test hosszirányban végzett kettéhasításából nyert 

féltest. A  



 

hasítás során a gerinccsatorna megnyitásakor a gerincvelő nem sérülhet. A gerincvelőt egyben 

kell  

eltávolítani.  

 

A marhanegyed a féltesteknek a 11. és a 12. borda, illetve csigolyák között haránt irányban 

végzett  

szétvágásával nyert negyed test (zsigerek, koronahús, szívcsap, vértől szennyezett részek és 

testüregi  

faggyú nélkül, külső felületi faggyúval).  

Megjegyzés:  

A marha egyéb igény szerint is darabolható, például: pisztolyra való darabolás, ötödölés. 

Kereskedelmi húsrészek  

Csontos vagy kicsontozott, formázott, testtáji vonalakon darabolt húsok, a vonatkozó 

szabályozások szerint:. Például hátszín, rostélyos stb.  

Marhahús gyártási alapanyag  

A hús alapanyagot az összetétele és a felhasználás szerinti minősége alapján, a szöveti jelleg 

és  

arányok figyelembevételével osztályozni kell.  

Az összetételt elsősorban a hús és a zsiradék aránya, a felhasználhatóságot a kötőszövetek 

jelenléte befolyásolja, ezért az osztályozáskor mindkettőt figyelembe kell venni.  

Az osztályozás lényege a zsírtartalom és a látható (technológiai és érzékszervi jelentőségű) 

kötőszövetek előfordulása szerinti fokozatok. A zsírtartalom megítélése a látható 

zsírszövetmennyiség alapján becsült kémiai zsírtartalmat jelenti (az  osztályozás tehát 

vizuális, de a visszajelzést, a begyakorlást a laboratóriumi vizsgálati adatok alapján  

végzik).  

Jelölés: „M” betű  

zsírtartalom (faggyútartalom) szerinti fokozat (100 – zsír%, illetve faggyú%)  

„k” betű, látható kötőszövet-tartalom esetén  

Megnevezés: marhahús gyártási alapanyag  

 például: M-80 k  

 

Sertéshúsrészek felosztása 

 

Elsődleges húsrészek  

Félsertés (hasított félsertés)  

A gerincoszlopnak a medencecsonttól a nyak irányába – a tövisnyúlványokkal együtt – a 

csigolyák középvonalában, a gerinccsont és a fej pontos felezésével nyert féltest, lábakkal és 

fejjel, farokkal vagy ezek nélkül. Nem tartalmazza a zsigereket, a testüregi zsiradékot, a 

rekeszizom hártyarészét.  

Lehet bőrös, szalonnás vagy szalonna nélküli (lehúzott).  

Bőrös-szalonnás félsertés: hosszában kettéhasított, kizsigerelt, a húsfelületen teljes egészében 

bőrös szalonnával borított, a hasüregben elhelyezkedő hájtól megtisztított félsertés.  

Szalonna nélküli (lehúzott) félsertés: a hosszában kettéhasított, kizsigerelt és a húsfelületet 

borító szalonnától, valamint a hasüregben elhelyezkedő hájtól megtisztított félsertés.  

Megjegyzés:  

A sertés egyéb igény szerint is megmunkálható.  

Kereskedelmi húsrészek Csontos vagy kicsontozott, formázott, testtáji vonalakon darabolt 

húsok a vonatkozó szabályozások szerint. Például karaj, comb, tarja stb.  

Sertéshús gyártási alapanyag  



 

A hús alapanyagot az összetétele és a felhasználás szerinti minősége alapján, a szöveti jelleg 

és arányok figyelembevételével osztályozni kell. Az összetételt elsősorban a hús és a zsiradék 

aránya, a felhasználhatóságot a kötőszövetek jelenléte befolyásolja, ezért az osztályozáskor 

mindkettőt figyelembe kell venni. Az osztályozás lényege a zsírtartalom és a látható 

(technológiai és érzékszervi jelentőségű) kötőszövetek előfordulása szerinti fokozatok.  

A zsírtartalom megítélése a látható zsírszövetmennyiség alapján becsült kémiai zsírtartalmat 

jelenti  

(az osztályozás tehát vizuális, de a visszajelzést, begyakorlást a laboratóriumi vizsgálati 

adatok alapján végzik).  

Jelölés: „S” betű  

zsírtartalom szerinti fokozat (100 – zsír%)  

„k” betű, látható kötőszövet-tartalom esetén  

Megnevezés: sertéshús gyártási alapanyag  

 például: S-80 k  

 

Az állatfajok megjelölése a húskészítmények nevében és az összetevők felsorolásában  

 

A vonatkozó jogszabályok előírása szerint.  

 

Ha több vágóállatfaj húsából készült a húskészítmény, és a termék nevében erre utalás 

történik, akkor az adott állatfaj testrészeiből származó húsnak, az összes hús tömegére 

vonatkoztatva, több mint 50%-ban jelen kell lennie a termékben. A kiemelt termék egyedi 

irányelveiben ettől eltérő szabályozás is lehetséges.  

Az egyedi termékleírásokkal meghatározott termékekhez csak a kiindulási anyagok között 

felsorolt húsipari nyersanyagokat szabad húskomponensként felhasználni, így egyéb állatfaj 

húsának felhasználása még a termék nevének jelzővel való megváltoztatása esetén sincs 

megengedve.  

Az olyan húskészítmények esetében, amelyek egy nem szokásos állatfajta részeiből az előző 

mennyiségnél kevesebb, de egy meghatározott mennyiséget tartalmaznak, akkor közvetlenül a 

megnevezéssel együtt ezen állatfajta húsának felhasználására is utalni kell (pl. ...... kolbász, 

10% szarvashússal).  

A termék összetételének megadásakor valamennyi felhasznált húsipari eredetű összetevő 

nevét az  

állatfajra utaló eredettel kell megnevezni, pl. marhahús, szeparált sertéshús, baromfibőr stb.  

 

Egyes húskészítmények megnevezése  

 

A B részben kiemelt, egyedi irányelvvel meghatározott, hagyományos termékeket az ott 

megadott  

névvel kell megnevezni (pl. Szárnyasfelvágott, Paprikás pulyka vastagkolbász). Ha ezekhez a 

termékekhez a felhasználható anyagoknál felsoroltakon túl egyéb élelmiszer-készítményeket 

(pl. zöldség, gyümölcs, gabonafélék, tojás, sütőipari készítmények, tejtermékek stb.) 

használnak fel (pl. választékbővítés céljából), akkor ezen anyagok jelenlétét a termék 

megnevezésének tartalmaznia kell. Ezen termékek kémiai összetétele nem térhet el az egyedi 

irányelvben meghatározottól, érzékszervi tulajdonságai pedig csak a hozzáadott élelmiszer-

készítmény jellegének megfelelően módosulhatnak.  

Ugyanezt ezt az elvet kell alkalmazni azokra a termékekre, amelyek az MÉ 1-3/13-1 

előírásban  

szabályozott termékek ízesített, dúsított változatai.  
 


