Közlemény
az Online Szabványkönyvtár használatáról

Tisztelt Online Szabványkönyvtár Előfizetők!
A Magyar Szabványügyi Testület köszönettel vette az Online Szabványkönyvtár
használatával, illetőleg a jogosulatlan használat miatti felfüggesztéssel
összefüggő előfizetői észrevételeket, javaslatokat. Mindezek alapján az
alábbiakra kívánjuk a figyelmet felhívni.
1. Az Online Szabványkönyvtár tartalmát képező szabványok szabadon nem
használhatóak fel. A Magyar Szabványügyi Testület, mint a nemzetközi
(ISO, IEC) és az európai (CEN, CENELEC, ETSI) szabványügyi
szervezetek teljes jogú tagja, az általuk kidolgozott és Magyarországon
nemzeti szabványként bevezetett szabványok szerzői-, jogi védelmére
vonatkozó kötelezettségének megfelelően köteles fellépni a jogsértésekkel
szemben.
2. Ennek megelőzése érdekében kérjük T. Előfizetőinket, hogy az Online
Szabványkönyvtárt a jövőben kizárólag a Könyvtárszabályzatban foglalt
feltételek maradéktalan betartásával - csak a szabványok szövegének
képernyőn történő olvasásával - szíveskedjenek használni. Amennyiben a
nemzeti szabványok szövegére más célból vagy más formában van
igényük, kérjük, szíveskedjenek az MSZT egyéb szolgáltatásait igénybe
venni. A szolgáltatások választékáról és azok áráról az MSZT honlapja
megfelelő tájékoztatást nyújt.
3. Kérjük szíves tudomásulvételét annak, hogy a Könyvtárszabályzatban
foglaltakkal ellentétes, jogszerűtlen használatot az informatikai biztonsági
rendszer azonnal észleli és a további hozzáférési lehetőséget megszünteti.
A felfüggesztést követő újbóli igénybevételre csak az MSZT jogellenes
használatból eredő kárának megtérítését követően van mód. A kár
rendezéséig az MSZT új jelszóval, új előfizetést ugyanazon Előfizetőtől
az Online Szabványkönyvtár használatára nem fogad el.
A felfüggesztés időtartama alatt az MSZT egyéb szolgáltatásainak
igénybevétele korlátozás alá nem esik, így ügyfeleinket kár nem éri.
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Súlyosabb vagy ismételt szerződésszegés esetén
szolgáltatásból való kizárást is mérlegelni fogja.
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4. Felhívjuk T. Előfizetőink szíves figyelmét, hogy az MSZT az Online
Szabványkönyvtár tagjai által választott, a belépést biztosító jelszót nem
ismeri, ennek megfelelően a Testület részéről a visszaélés lehetősége
kizárt. A felfüggesztéssel járó következmények megelőzése érdekében
javasoljuk, hogy fokozott gondossággal kezeljék és dokumentálják azt,
hogy a jelszót kinek adják át, illetőleg kivel osztják meg.
5. Felhívjuk T. Előfizetőink szíves figyelmét arra is, hogy az előfizetői
szerződéstől eltérő jogosulatlan szabványhasználat ellenértékét
kártérítésként az MSZT 1535 Ft + áfa oldalankénti egységáron számolja
el. Előfizetőink számára mindenképpen gazdaságosabb, ha nyomtatott
formátumú szabványigények esetén az MSZT más szolgáltatását veszik
igénybe.
A Magyar Szabványügyi Testület az Online Szabványkönyvtár szolgáltatást
csak abban az esetben tudja a jelenlegi árszínvonalon fenntartani, ha T.
Előfizetőink a meghirdetett és az elfogadott feltételeknek megfelelően
használják.
Kérjük szíves megértésüket.
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