
Üdvözöljük Ügyfeleinket az MSZT megújult Webáruházában! 

Welcome to the renewed MSZT webshop! 

We inform our customers that only legal entities with a Hungarian tax number 

or individuals can shop in our online store. We kindly ask our foreign customers 

to contact us at kiado@mszt.hu or ertekesites@mszt.hu to make a purchase! 

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy Webáruházunkban csak magyar adószámmal 

rendelkező jogi személyek és/vagy magánszemélyek tudnak vásárolni. Kérjük 

külföldi Ügyfeleinket, hogy vásárlási szándékukkal kapcsolatban írjanak a 

kiado@mszt.hu vagy az ertekesites@mszt.hu e-mail-címre! 

Szerződéses, céges partnereink adatait átemeltük az új felületre. A kiküldött e-

mailnek megfelelően belépés előtt, kérjenek új jelszót, de a korábbi felhasználói 

névvel tudnak belépni. A szerződéses ügyfél esetében  szerződésből eredő 

jogviszonyra épül az adatvédelmi nyilvántartás, ha tartalmaz személyes 

adatokat. 

Szerződéssel nem rendelkező Ügyfeleinket kérjük, hogy regisztráljanak az 

alábbiaknak megfelelően. 

Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges 

időtartamra korlátozódjon, az adatkezelő törlési vagy rendszeres felülvizsgálati 

határidőket állapít meg. A pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése 

érdekében minden észszerű lépést meg kell tenni. 
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AZ ÜGYINTÉZÉSI FELÜLET REGISZTRÁCIÓJÁNAK MENETE 

1. lépés: Kattintsanak a jobb felső sarokban található Belépés gombra! 

 

2. lépés: Kattintsanak a Regisztráció gombra!

 

3. lépés: Hozzák létre az Ügyintézési felület regisztrációt! 

A regisztráció folyamata megváltozott! Önök első lépésként az Ügyintézői 

felületre hoznak létre regisztrációt. E regisztráció esetén nem a 

megrendelő/vevő céges adatait szükséges megadni, hanem egy ügyintézőjét, aki 

lehet egyben a kapcsolattartó is, de a két személy adatai akár el is térhetnek.  



Ha minden adatot sikeresen kitöltöttek, kérjük, kattintsanak a Beküldés gombra! 

 

 

A sikeres regisztrációt követően a felületen a zöld mezőben található üzenet 

jelenik meg. 



 

4. lépés: A fiók aktiválása 

A regisztrációban megadott e-mail-címre az aktiváláshoz szükséges e-mailt 

küldjük meg. 

 

 

Az aktiválást követően egy szintén zöld mezőben található üzenet jelenik meg. 



 

A MEGRENDELÉS MENETE 

Általános vagy részletesebb tájékoztatásért kérjük, hogy olvassa el a 

Webáruház tájékoztató szövegét! 

1. Bejelentkezés a Webáruházba 

Kérjük adja meg a regisztrációkor beírt adatait és lépjen be a Webáruház 

felületére! 

 

 

2. Kérjük, hogy az Online Szolgáltatások közül válassza a Webáruházat. 



 

3. Megjelenik a megújult Szabványkereső. 

 

4. Kérjük, írja be a mezőbe a megvásárolni kívánt szabvány jelzetét, és kattintson 

a Keresés gombra. Pl. ISO 9001 keresése. 

 

 

5. Megjelenik a találati lista és a kosárba helyezés lehetősége! 

 



 

Helyezzük a kosárba a kívánt terméket és válasszuk ki a kívánt formátumot! 

 

Megjelenik a megrendelés összefoglalása, azaz a Kosár tartalma: 

 



 

Tovább a megrendelő adataihoz gombra kattintva az alábbi adatsor jelenik meg. 

Itt meg kell adni a megrendelő adatait, amely a számlázáshoz szükséges, illetve 

az akár eltérő szállítási adatokat is.  



 

 



 

Az adatok megadása után az alábbi összesítés jelenik meg. 

 



 

Bankkártyás fizetés (online fizetés) esetén megjelenik a banki felület a 

kártyaadatok megadásához. 



 

 

A sikeres tranzakcióról megjelenik a visszaigazoló ablak! 

 

 

A Megrendelt szabványok menüben tájékoztató adatként megjelenik a 

szabvány, amelyet megrendeltünk. 

 



Bankkártyás fizetés esetén e-mailben elküldjük a linket a számla letöltéséhez. 

 

 

Papíralapú megrendelés esetén a visszaigazoló szöveg a következő: 

 

 

Elektronikus fájl(ok) megrendelése esetén a visszaigazoló szöveg a következő: 



 

 

 

A megküldött e-mailben a Megrendelt szabványok linkre kattintva megjelenik a 

Megrendelt szabványok menü, ahonnan a szabvány letölthető. A 

mintamegrendelésben a szabványt megrendeltük papíralapú és elektronikus 

fájlformátumban is. 



 

A megrendelés után kilépni a jobb felső sarokban lévő nyíllal lehet. 

 

JÓ VÁSÁRLÁST KÍVÁNUNK! 


