Magyar Szabványügyi Testület
összefoglaló
1.

Bevezető

A magyar szabványosítás mintegy 140 éves múltra tekint vissza. Az első szabványos
előírások 1868-ban jelentek meg. Az intézményesített szabványosítás 1921-ben kezdődött, a
Magyar Ipari Szabványosító Bizottság megalakulásával. A szabványosítási tevékenység
fejlődése mindig szervesen illeszkedett kor társadalmi, politikai és gazdasági fejlődéséhez,
valamint szorosan kötődött az európai és a nemzetközi szakmai kapcsolati rendszerhez.
A jelenleg érvényes törvényt a nemzeti szabványosításról az Országgyűlés 1995-ben
fogadta el (1995. évi XXVIII. törvény).
A törvény értelmében a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) a Magyar Köztársaság
nemzeti szabványügyi szervezete, amely köztestületként látja el a nemzeti szabványosítással
összefüggő közfeladatokat. Az MSZT köztestületi mivoltából adódóan nyilvántartott
tagsággal és önkormányzattal rendelkezik a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelően.
Az MSZT olyan szolgáltatásokat kínál a szabványosítás, a szabványinformáció, a műszaki
előírások, a tanúsítás és a kapcsolódó képzések területén, amelyekkel hozzájárul a gazdasági
növekedéshez, az innovációhoz és a tudástranszferhez. Szolgáltatásai kialakításában,
fejlesztésében és korszerűsítésében szem előtt tartja, hogy ezek a szolgáltatások az üzleti élet
és a gazdaság minden szereplőjének hozzáadott értéket nyújtsanak. Magyarországot az MSZT
képviseli a nemzetközi és európai szabványügyi szervezetekben (ISO, IEC, CEN, CENELEC,
ETSI). Az MSZT az IQNet (Nemzetközi Tanúsító Hálózat) teljes jogú tagja, ezért az általa
tanúsított cégek az MSZT tanúsítványával együtt a világ több, mint 60 országában elismert
IQNet-tanúsítványt is megkapják.
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Feladatok, szolgáltatások

·
·
·
·
·
·

Szabványosítás
Tanúsítás (termék és rendszerek)
Képzés, oktatás, szakmai fórumok
Szabványkiadás
Szabványok forgalmazása
Szabványinformáció

3.

A szabványokhoz jutás lehetőségei, módszerei

A szabványok megrendelhetők és megvásárolhatók az MSZT Szabványboltban;
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.
Felvilágosítás:
a 456-6892 és a 456-6893 telefonszámon; a 456-6841 faxszámon, és a kiado@mszt.hu e-mail
címen,
valamint
az MSZT honlapján keresztül a www.mszt.hu/→”Webáruház” vagy a „Megrendelés
hagyományos módon” címszavakra kattintva.
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Rendelhető szabványformátumok és rendelési/vásárlási mód
Formátum
Nyomtatott formában
CD-ROM-on (pdf)
E-mailen (pdf)

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.

Rendelési/vásárlási mód
Személyes vásárlás a Szabványboltban
Hagyományos megrendelőlapon
Webáruházban
Személyes vásárlás a Szabványboltban
Hagyományos megrendelőlapon
Webáruházban
Személyes vásárlás a Szabványboltban
Webáruházban

Fizetési módok:
 Készpénz – Szabványboltban
 Utánvéttel – postai szállítás esetén (+ postaköltség és csomagolási költség)
 Bankkártya – Szabványboltban, Webáruházban
 Átutalás – Webáruházban külön szerződés megkötése esetén
 Előre utalás – hagyományos módon küldött megrendelések esetén
A szabványok hivatalos árai az MSZT honlapján – http://www.mszt.hu – lévő Webáruházban vannak közzétéve.

4.

Szabványinformációhoz való jutás lehetőségei, módszerei







Magyar Nemzeti Szabványok Jegyzéke
Szabványinformációs Központ
Szabványügyi Közlöny
Az MSZT online szolgáltatásai
Szakmai fórumok és képzések az MSZT rendezésében
Az MSZT honlapja

4.1. 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
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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 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 MSZTDATA szolgáltatás áráról az érdeklődőknek, igényeik ismeretében árajánlatot küld
az MSZT.

4.2. Szabványinformációs Központ
Az MSZT Szabványinformációs Központja a hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett
telefonos információszolgáltatást is nyújt. A telefonos szabványinformációs szolgáltatás
igénybevételével lehet tájékozódni a magyar szabványok
 érvényességéről,
 helyesbítéséről és/vagy módosításáról: a 456-6883, valamint a 456-6886
telefonszámokon,
továbbá az európai, nemzetközi és külföldi nemzeti szabványok
 érvényességéről,
 helyesbítéséről és/vagy módosításáról: a 456-6877 telefonszámon.
A Szabványinformációs Központ könyvtárának hagyományos Olvasótermében az alábbi
szolgáltatásokat vehetik igénybe a látogatók:
 a nemzetközi, európai, külföldi nemzeti, magyar nemzeti szabványok helyben
olvashatók, tanulmányozhatók;
 a magyar, európai, nemzetközi és külföldi nemzeti szabványok bibliográfiai adatai
megkereshetők szabványjegyzékekben és/vagy külföldi és hazai fejlesztésű
számítógépes adatbázisokban többféle nyilvántartási rendszer szerint (pl. hivatkozási
szám, cím, szabványok tárgya stb.);
 számítógépes adatbázisok (pl. PERINORM, JUSTIS CELEX, ETSI) felhasználásával
szabványokra, direktívákra vonatkozó adatok, szövegrészek kikereshetők;
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tájékoztatás a magyar, európai, nemzetközi és külföldi nemzeti szabványok
érvényességéről, helyesbítéséről és/vagy módosításáról.

Az Olvasóterem címe: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.
nyitvatartási ideje:
hétfő - csütörtök: 9-15 óra
péntek: 9-13 óra
Felvilágosítás a 456-6879 és a 456-6882 telefonszámokon.
4.3. Szabványügyi Közlöny
A Szabványügyi Közlöny Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) hivatalos lapja, amely
havonta jelenik meg. A műszaki szakemberek e kiadványból tájékozódhatnak az új nemzeti
szabványok közzétételéről, módosításáról vagy visszavonásáról. A lap tájékoztatást nyújt az
MSZT életéről, így a Szabványügyi Tanács és a nemzeti műszaki szabványosító bizottságok
tevékenységéről is. A lap fórumul szolgál a nemzeti, az európai és a nemzetközi
szabványosítás és a tanúsítás tárgykörében elméleti és gyakorlati cikkek megjelentetésének.
Megrendelhető nyomtatott és elektronikus formátumban.
A Szabványügyi Közlöny nyomtatott változatára előfizetni a Magyar Posta Rt. Hírlap
Üzletágánál lehet: 1008 Budapest, Orczy tér 1. (e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu; fax: 3033440).
A Szabványügyi Közlöny nyomtatott változatának ára 2013. január 1-jétől:
egy szám ára: 2 657 Ft (+ áfa)
előfizetési díj negyed évre: 7 971 Ft (+ áfa)
fél évre: 15 942 Ft (+ áfa)
egy évre: 31 884 Ft (áfa)
A Szabványügyi Közlöny elektronikus, online változatára előfizetni a Magyar Szabványügyi
Testület Szabványboltjánál lehet: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1. (e-mail:
bolt@mszt.hu; fax: 456-6841).
A Szabványügyi Közlöny elektronikus változatának ára 2013. január 1-jétől:
 negyedévre: 6591 Ft + áfa
 fél évre: 13 182 Ft + áfa
 egy évre: 26 364 Ft + áfa
4.4. Az MSZT online szolgáltatásai
Az MSZT honlapján (www.mszt.hu) elérhető online szolgáltatások egymástól független
szolgáltatások, mást-mást nyújtanak, eltérő a konstrukciójuk és más igényeket szolgálnak.
4.4.1. Online Szabványügyi Közlöny (2007 óta)
Az online változat tartalma teljes mértékben megegyezik a nyomtatott kiadáséval. Az online
verzióra előfizetőknek pdf. formátum és interaktív (lapozható) fájl is rendelkezésükre áll.
Az előfizetők letölthetik saját gépükre a pdf. formátumot, illetve igény szerint
kinyomtathatják a Közlöny oldalait.
Az archív számok az aktuális hónaphoz képest negyedévre visszamenőleg megtalálhatók.
Választható előfizetési időtartamok: negyedév, félév, 1 év. (jelenlegi árakat lásd a 4.3.
pontnál)

4

4.4. 2. Online Szabványjegyzék (2007 óta)
Az adatbázis sokféle lehetőséget nyújt a szabványok részletes bibliográfiai adataiban való
interaktív keresésre. Például lehetőség van a hivatkozási szám, a címben előforduló
kulcsszavak, illetve az ezek által tartalmazott részletek (karakterlánc) ismeretében való
keresésre, vagy az ICS (Szabványok Nemzetközi Osztályozási Rendszere) szerinti keresésre.
Lehetőség van az adott ICS-hez (szakterülethez) az utolsó 1, 2 vagy 3 hónapban megjelent
szabványok listájának táblázatos formában való megjelenítésére is.
Előfizetési forma: percalapú elszámolás. (jelenlegi árakat lásd a 4.1. pontnál)
Az ICS szerinti osztályozást a világ összes nemzeti szabványügyi testülete, valamint a
nemzetközi és regionális, így az európai szabványügyi szervezetek is egységesen
használják. Az ICS-kategóriákat nemzetközi szinten folyamatosan új kategóriákkal és
témakörökkel bővítik, hogy igazodjon a technikai és a társadalmi fejlődéshez.
Az ICS-kategóriák magyar nyelvű fordítását az MSZT készítette el.
4.4.3. Online Szabványkönyvtár – új szolgáltatás, 2011. március 1-je óta
Az Online Szabványkönyvtár egy virtuális könyvtár, ahol a szabványinformációk, a
szabványok (beleértve a szabványmódosításokat és az előszabványokat) szövege és az
aktuális Szabványügyi Közlöny kizárólag képernyőn való olvasásra nyithatók meg, tehát nem
nyomtathatók és nem tölthetők le.
Az Online Szabványkönyvtár tartalma:
•
A magyar nemzeti szabványok összes bibliográfiai adata interaktív formában
(továbblépési lehetőséggel a kiválasztott szabvány szövegére).
•
A magyar nemzeti szabványok (érvényes és visszavont) szövege (képernyőn való
olvasásra mintegy 27 000 db érvényes nemzeti szabvány, több mint 23 000 visszavont
nemzeti szabvány, amely megközelítőleg 1,5 millió oldalnyi műszaki szöveg).
•
A szabványosítással kapcsolatos legfrissebb és legfontosabb információk (a
Szabványügyi Közlöny aktuális száma).
Előfizetési időtartam: 1 év.
A jelenlegi bevezető ár:  0 Ft + áfa/év/jelszó
Az új Online Szabványkönyvtár beindításával az MSZT korszerű szolgáltatásainak
körét bővítette, azért, hogy szélesebb kínálatból választhassanak az ügyfelek, ki-ki a
saját igényei szerint.
4.5. Szakmai fórumok és képzések az MSZT rendezésében
A szakmai fórumok időpontja és programja, valamint az MSZT képzési programja
megtalálható az MSZT honlapján. A szakmai fórumok felhívásai a Szabványügyi Közlönyben
is megjelennek nyomtatásban. A képzési programot igény szerint megküldjük nyomtatásban is
az érdeklődőknek.
Ügyfélszolgálat a képzésekkel kapcsolatban:
az MSZT székházában, 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1. ; Kedd-Csütörtök: 9.00-11.00
Tel.: 456-6925; e-mail: oktatas@mszt.hu
4.6. Az MSZT honlapja
www.mszt.hu
A rendszeresen frissített (átlagosan heti 3-4 alkalommal) honlapon minden információ
részletesen megtalálható az MSZT szolgáltatásairól, működéséről, valamint megtalálhatók a
szabványosítással és tanúsítással kapcsolatos hírek, cikkek, továbbá a nemzeti, a nemzetközi
és az európai szabványosításra vonatkozó ismeretek. A legfontosabb híreket külön, kiemelten
is közöljük a nyitólapon.
Budapest, 2012. december
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