Tájékoztató a Szabványjegyzék elektronikus (online)
változatának előfizetési módjáról, áráról és használatának módjáról
Az online Szabványjegyzék adataihoz percalapú díjszámítás alapján lehet hozzáférni.
A szolgáltatás díjszabása
· 1 perc = 25 Ft + áfa
· a 21. perctől = 10 Ft/perc + áfa
Időtartam
1 perc
10 perc
15 perc
20 perc
25 perc
30 perc
35 perc
40 perc
45 perc
50 perc
55 perc
60 perc

Ár (nettó)
25 Ft
250 Ft
375 Ft
500 Ft
550 Ft
600 Ft
650 Ft
700 Ft
750 Ft
800 Ft
850 Ft
900 Ft

Legkisebb előfizetési összeg: 1 500 Ft
Az előfizetés módja
Az online Szabványjegyzékre úgy lehet előfizetni, hogy az ügyfél (előfizető) a honlapunkon
lévő megrendelőlapot kitölti és elküldi az MSZT-nek. Ezzel az ügyfél jelzi, hogy igénybe
kívánja venni ezt a szolgáltatást és megjelöli azt az összeget, amelyet szükségesnek és
elégségesnek tart a szolgáltatás igénybevételéhez. A legkisebb összeg 1500 Ft + áfa. A
megrendelés beérkezése után az MSZT megküldi a számlát az ügyfélnek az általa megadott
összegről. A számla kiegyenlítésekor az ügyfél megkapja az online Szabványjegyzékhez a
hozzáférési jelszavát. A felhasználói nevet az ügyfél maga választhatja meg (ez legfeljebb
12 karakter hosszúságú lehet).
A használat módja
Az ügyfél az általa választott összeget (saját keret) annyi idő alatt és úgy használja fel,
ahogy jónak látja. Amíg az ügyfél saját kerete tart, olvashatja a jegyzéket.
Amikor az ügyfél a felhasználói nevével és jelszavával bejelentkezik, ezt a rendszer
regisztrálja, és az eltöltött időnek megfelelő díjat levonja az ügyfél keretéből. Az ügyfél a
Szabványjegyzék használata során folyamatosan látja az eltelt (felhasznált) időt, amelyet
egy, a Szabványjegyzék felületén jól láthatóan elhelyezett számláló (óra) mutat.
Ha a bejelentkezéskor az ügyfél saját kerete 20 percnél rövidebb használatot tesz lehetővé,
akkor erről jelzést kap, és pontosan látja, hogy mennyi ideig veheti még igénybe a
szolgáltatást. Ezután természetesen újabb összeg(ek) befizetésével a Szabványjegyzék
olvashatósága tetszőleges ideig meghosszabbítható.
Egyéb tudnivalók
Az MSZDATA szolgáltatásunkat ügyfeleink változatlanul igénybe vehetik, azaz a Magyar
Nemzeti Szabványok bibliográfiai adatbázisa havonkénti és negyedévenkénti frissítéssel
megrendelhető CD-ROM-on. A megrendeléshez szükséges információk az MSZT honlapján
a www.mszt.hu → „Vásárlás” címszóra kattintva elérhetők.

