A Magyar Nemzeti Szabványok Jegyzéke (Szabványjegyzék) a magyar nemzeti
szabványok részletes bibliográfiai adatait (hivatkozási szám, cím, előzmények, kiadási és
visszavonási időpontok, források, módosítások stb.) tartalmazza, amelyből nyomon követhető
a nemzeti szabványállomány változása.
A Szabványjegyzék jelenleg rendelkezésre álló formátumai
A Szabványjegyzék online változata
A Szabványjegyzék havi frissítésű elektronikus változata, amely az MSZT honlapján
keresztül érhető el előfizetők számára. A Szabványjegyzék a szabványok részletes
bibliográfiai adatait tartalmazza, amelyben lehetőség van a hivatkozási szám, a cím, illetve az
ezek által tartalmazott részletek (karakterlánc) ismeretében, vagy az ICS (Szabványok
Nemzetközi Osztályozási Rendszere) szerinti keresésre. Az adatbázisban megtalálhatók a
szabványok előzménye(i), a kiadás és a visszavonás időpontja, valamint a szabványok
legfontosabb adatai.
A havi frissítésű online Szabványjegyzék adataihoz percalapú díjszámítás alapján lehet
hozzáférni. (1 perc 25 Ft + áfa, a 21. perctől 10 Ft/perc + áfa). A megrendelőlapon az ügyfél
jelöli meg azt az összeget, amelyet szükségesnek és elégségesnek tart a szolgáltatás
igénybevételéhez. A megrendelés beérkezése után az ügyfél számlát kap az általa megadott
összegről, és a számla kiegyenlítésekor megkapja az online Szabványjegyzékhez a
hozzáférési adatait (jelszó stb.). Az ügyfél az általa választott összeget (saját keret) annyi idő
alatt és úgy használja fel, ahogy jónak látja, és amíg a saját kerete tart, olvashatja a jegyzéket.
Az online Szabványjegyzék a felhasználó belső hálózatára telepített (intranet) változata
Az online Szabványjegyzék a felhasználó belső hálózatára telepített, havi frissítésű változata,
amely szerkezetében, tartalmában és megjelenési formájában megegyezik az MSZT honlapján
keresztül elérhető változattal. Ezt a szolgáltatást egyedi igény/megrendelés szerint és az
egyedi igényekben megadott kritériumok figyelembevételével megállapított díj ellenében,
valamint a technikai feltételek megléte esetén az MSZT munkatársai telepítik és üzemelik be
a megrendelő központi telephelyén.
A Szabványjegyzék bázisán álló, kiegészítő szolgáltatásokat tartalmazó MSZDATA
adatbázis
MSZDATA CD-ROM szolgáltatás havi vagy negyedéves frissítésű, ugyanazokat az adatokat
tartalmazza, mint az online Szabványjegyzék. Az MSZDATA adatbázis azonban hozzáadott
opciókat is tartalmaz (például többféle beállítási, szűrési és lekérdezési lehetőség,
összekapcsolható táblák, a találatok és a szűrt találatok táblázatos megjeleníthetősége,
nyomtatható és Excel-be exportálható eredménylista, saját megjegyzések, jegyzetek igény
szerinti beilleszthetősége stb.). Az MSZDATA adatbázis telepítéséhez szükséges 20 Mb
szabad tárolókapacitás (a C: meghajtón) és Microsoft ACCESS 97.
Az MSZTDATA szolgáltatás áráról az érdeklődőknek, igényeik ismeretében árajánlatot küld
az MSZT. Az MSZDATA szolgáltatás telepítéséhez igény szerint rendelkezésre állnak az
MSZT informatikusai, valamint a felhasználói kérdések megválaszolására telefonos
ügyfélszolgálat működik munkaidőben.

Szabványjegyzék CD-ROM-on
A Szabványjegyzék CD-ROM formátuma negyedévenkénti frissítéssel rendelhető. A CDROM Adobe Acrobat Reader-rel olvasható, pdf formátumban tartalmazza a magyar nemzeti
szabványok jegyzékét. Ez a termék szerkezetében és felépítésében megegyezik a nyomtatott
Szabványjegyzékkel.

