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MÁV szabványok
A MÁV szabványok megrendelése emailben, vagy levélben történhet.
Az igényeket Feketéné Varga Erzsébet részére kérjük megküldeni. feketene.varga.erzsebet [KUKAC] mav.hu

A MÁV szabványokat a MÁV Zrt-n belül térítésmentesen szolgáltatjuk. A kért szabványt emailben megküldjük.

A vásárlás menete külsős érdeklődők számára:
1.

Megrendelés emailben, vagy levélben

2.

Pénzügyi Szervezet által hivatalos árajánlat kiküldése

3.

Megrendelő az árajánlatot válasz emailben, vagy levélben elfogadja

4.

Teljesítés igazolás aláírása

5.

Átadás-átvétel, mely történhet elektronikus formában, vagy személyes átvéttel

6.

Fizetési mód: átutalással, a számla kézhezvételétől számított 15 banki nap.

Az árak és az érvényben lévő szabványok felől a csatolt jegyzékekből tájékozódhatnak

Felhívjuk a figyelmet, hogy a leányvállalatok, valamint külsős cégek számára kizárólag MÁV, vagy a MÁV
által honosított UIC (MÁV MI UIC, MÁV ME UIC) szabványokat értékesítünk!
Magyar-és nemzetközi szabványok
A 128/2017. (12.18.) számú EVIG-határozat 6. pontja értelmében a magyar és nemzetközi szabványok beszerzését
egykapus rendszerben, a MÁV Zrt. Infokommunikációs és Technológiai Rendszerek Főigazgatósága alá tartozó TEBigazgatóság Technológiai Központján (MÁV Szabványközpont) keresztül kell megvalósítani. A határozat fő célja, hogy
az egyes szabványok megvásárlására csak egyszer kerüljön sor, a szabványok kezelése és rendelkezésre bocsátása
központosítottan valósuljon meg.
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Magyar- és nemzetközi szabványokat kizárólag a MÁV Zrt. munkatársai részére szolgáltatunk. A szolgáltatás
térítésmentes.
Az igényeket emailben kérjük megküldeni Feketéné Varga Erzsébet részére. feketene.varga.erzsebet [KUKAC]
mav.hu
Bármely szabvány alkalmazása előtt meg kell győződni arról, hogy megjelent-e helyesbítése, módosítása, nincs-e
visszavonva stb. Ezen információk beszerzésében a MÁV Szabványközpont segítséget tud nyújtani.
A MÁV Zrt. számára megvásárolt szabványok használatának joga kizárólag a MÁV Zrt. általi használatra terjed ki
olyan módon, hogy a jogosult felhasználók a szabványban leírt módszerek szerint gyártják termékeiket, szervezik
munkafolyamataikat vagy szolgáltatásaikat, végzik termék- vagy folyamatellenőrzéseiket stb., tehát saját,
rendeltetésszerű tevékenységük körében használhatják a megvásárolt szabványt. Tilos viszont engedély nélkül
átvenni a szabványszövegeket vállalati vagy saját anyagokba (pl. belső utasítások, kézikönyvek stb.), és tilos a
szabványok engedély nélküli közzététele a különböző honlapokon is.
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