
 
 
 

2018 februári állapot szerinti fordítás 

MARC21 állományadat (holding) mezők 
ford.:  Gyuricza Andrea, email: gyuricza.andrea@konyvtar.mta.hu 

 

Mezők leírása 

LDR Rekordfej (nem ismételhető) 

Nincs indikátor vagy almezőkód definiálva; az adatelemek pozicionálisan 
meghatározottak. 

 
00-04 Rekordhossz 
 
05 Rekord állapota 
 c átemelt, javított vagy módosított 
 d törölt 
 n új 
 
06 Rekord típusa 
 u ismeretlen  
 v több részből álló dokumentum állományadatai 
 x egy részből álló dokumentum állományadati 
 y periodika állományadatai 
 
07-08 Nem definiált karakter pozíciók 

üres    nincs definiálva 
 
09 Karakterkódolás 
 üres MARC-8 
 a UCS/Unicode 
 
10 Indikátor hossza (automatikusan generált) 

2     az indikátorokhoz használt karakterpozíciók száma 
 

11 Almezőazonosító hossza (automatikusan generált) 
2     az almezőkódokhoz használt karakterpozíciók száma 

 
12-16 Az adatok báziscíme (automatikusan generált) 

[szám] a rekordfej és a mutató karakterben kifejezett hossza 
 
17 Leírási szint  
 1 állományadok 1. szinten megadva 
 2 állományadok 2. szinten megadva 
 3 állományadok 3. szinten megadva 
 4 állományadok 4. szinten megadva 
 5 állományadok 4. szinten megadva, példánymegnevezéssel 
 m kevert szint 
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 u ismeretlen 
 z egyéb szint 
 
18 Példányinformáció a rekordban 
 i a rekord tartalmaz példányinformációt 
 n a rekord nem tartalmaz példányinformációt 
 
19 Nem definiált karakter pozíció 

üres    nincs definiálva 
 
20 A mező hosszúságának hossza  
 mindig "4" 
 
21 A kezdő karakterpozíció hossza  
 mindig "5" 
 
22 A végrehajtás által meghatározott rész hossza  
 mindig "0" 
 
19 Nem definiált 

tartalma mindig "0" 
 

Mutató (nem ismételhető) 

Nincs indikátor vagy almezőkód definiálva; az adatelemek pozicionálisan 
meghatározottak. 
 
00-02 Hívójel 
03-06 Mezőhossz 
07-11 Kezdőkarakter pozíció  
 

001 Rekordszám (nem ismételhető) 

Nincs indikátor vagy almezőkód definiálva 

003 Rekordszám azonosító (nem ismételhető) 

Nincs indikátor vagy almezőkód definiálva 

004 Kapcsolódó bibliográfiai rekord rekordszáma (nem ismételhető) 

Nincs indikátor vagy almezőkód definiálva 

005 A legkésőbbi tranzakció ideje és dátuma (nem ismételhető) 

Nincs indikátor vagy almezőkód definiálva 
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007 Kódolt fizikai jellemzők (nem ismételhető) 

Nincs indikátor vagy almezőkód definiálva; az adatelemek pozicionálisan 
meghatározottak. 

 
Karakterpozíciók 
 
Térkép (007/00=a) 
00 - A dokumentum típusa 
01 - Speciális anyagmegjelölés 
02 - Meghatározatlan 
03 - Szín 
04 - Fizikai hordozó 
05 - Reprodukció típusa 
06 - Gyártási/ reprodukciós mód 
07 - Pozitív/negatív 
 

pozíció  kódérték  megnevezés 

00 a térkép 

01 

d 
g 
j 
k 
q 
r 
s 
u 
y 
z 
| 

atlasz 
diagram 
térkép 
függőleges metszet 
makett 
távérzékeléses felvétel  
szelvény 
meghatározatlan 
látkép 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

02 # nincs definiálva 

03  
a 
c 
| 

egyszínű 
többszínű 
nincs kódérték megadva 

04 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
i 
j 
l 
n 
p 

papír 
fa 
kő 
fém 
szintetikus 
bőr 
textil 
műanyag 
üveg 
vinil 
vellum 
gipsz 
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q 
r 
s 
t 
u 
v 
w 
y 
z 
| 

flexibilis alapú fotográfiai médium, pozitív 
flexibilis alapú fotográfiai médium, negatív 
nem-flexibilis alapú fotográfiai médium, pozitív 
nem-flexibilis alapú fotográfiai médium, negatív 
ismeretlen 
bőr 
pergamen 
egyéb fotográfiai médium 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

05  

f 
n 
u 
z 
| 

hasonmás 
nem alkalmazható 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

06 

a 
b 
c 
d 
u 
z 
| 

fotokópia, bluelines másolat 
fotokópia 
pre-produkciós 
film 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

07 

a 
b 
m 
n 
| 

pozitív 
negatív 
vegyes polaritás 
nem alkalmazható 
nincs kódérték megadva 

 
Elektronikus forrás (007/00=c) 
00 - A dokumentum típusa 
01 - Speciális anyagmegjelölés 
02 - Meghatározatlan 
03 - Szín 
04 - Méretek 
05 - Hang (különálló vagy a médiumhoz kapcsolódó) 
06-08 - Kép bitmélysége 
09 - Fájlformátum 
10 - Minőségbiztosítási célkitűzések 
11 - Előzmény/eredet 
12 - A tömörítés szintje 
13 - A formázás minősége 
 

pozíció  kódérték  megnevezés 

00 c elektronikus forrás 

01 
a 
b 

szalag kartridzs   
chip kartridzs  
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c 
d 
e 
f 
h 
j 
k 
m 
o 
r 
s 
u 
z 
| 

számítógépes optikai lemez kartridzs  
meg nem határozott számítógépes lemez 
meg nem határozott számítógépes lemez kartridzs 
szalag kazetta 
szalag orsó 
mágneslemez 
számítógép kártya 
mágneses optikai lemez 
optikai lemez 
távoli hozzáférés 
önálló eszköz 
meghatározatlan 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

02 # nincs definiálva 

03  

a 
b 
c 
g 
m 
n 
u 
z 
| 

egyszínű 
fekete-fehér 
színes 
szürkeárnylatos 
vegyes 
nem alkalmazható 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

04 

a 
e 
g 
i 
j 
n 
o 
u 
v 
z 
| 

3 1/2 inch 
12 inch 
4 3/4 inch vagy 12 cm 
1 1/8 x 2 3/8 inch 
3 7/8 x 2 1/2 inch 
nem alkalmazható 
5 1/4 inch 
ismeretlen 
8 inch 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

05  

# 
a 
u 
| 

hang nélküli (néma) 
hangos 
ismeretlen 
nincs kódérték megadva 

06-08 

001-999 
mmm 
nnn 
--- 

||| 

pontos bitmélység 
összetett 
nem alkalmazható 
ismeretlen 
nincs kódérték megadva 

09 
a 
m 

egyféle fájlformátum 
többféle fájlformátum 
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u 
| 

ismeretlen 
nincs kódérték megadva 

10 

a 
n 
p 
u 
| 

hiányzó 
nem alkalmazható 
megadva 
ismeretlen 
nincs kódérték megadva 

11 

a 
b 
c 
d 
m 
n 
u 
| 

eredetiből reprodukált fájl 
mikroformából reprodukált fájl 
elektronikus forrásból reprodukált fájl 
közbenső forrásból (nem mikroformátum) reprodukált fájl 
vegyes 
nem alkalmazható 
ismeretlen 
nincs kódérték megadva 

12 

a 
b 
d 
m 
u 
| 

nem tömörített 
veszteségmentes tömörítés 
veszteséges tömörítés 
vegyes 
ismeretlen 
nincs kódérték megadva 

13 

a 
n 
p 
r 
u 
| 

hozzáférés biztosítására alkalmas 
nem alkalmazható 
megőrzésre alkalmas 
az eredeti helyettesítésére alkalmas 
ismeretlen 
nincs kódérték megadva 

 
Glóbusz (007/00=d) 
00 - A dokumentum típusa 
01 - Speciális anyagmegjelölés 
02 - Meghatározatlan 
03 - Szín 
04 - Fizikai hordozó 
05 - Reprodukció típusa 
 

pozíció  kódérték  megnevezés 

00 d glóbusz 

01 

a 
b 
c 
e 
u 
z 
| 

éggömb 
bolygó- és holdgömb 
földgömb 
Föld-Hold gömb 
meghatározatlan 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

02 # nincs definiálva 
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03  
a 
c 
| 

egyszínű 
többszínű 
nincs kódérték megadva 

04 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
i 
l 
n 
p 
u 
v 
w 
z 
| 

papír 
fa 
kő 
fém 
szintetikus 
bőr 
textil 
műanyag 
vinil 
vellum 
gipsz 
ismeretlen 
bőr 
pergamen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

05  

f 
n 
u 
z 
| 

hasonmás 
nem alkalmazható 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

 
Tapintható (007/00=f) 
00 - A dokumentum típusa 
01 - Speciális anyagmegjelölés 
02 - Meghatározatlan 
03-04 - A Braille-írás fajtája 
05 - Az összevonás szintje 
06-08 Braille zenei formátum 
09 - Speciális fizikai jellemzők 
 

pozíció  kódérték  megnevezés 

00 f tapintható dokumentumok 

01 

a 
b 
c 
d 
u 
z 
| 

Moon-írás 
Braille-írás 
kombinált 
tapintható, írásrendszer nélkül 
meghatározatlan 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

02 # nincs definiálva 

03-04 
# 
a 

nincs meghatározva a Braille-írás fajtája 
irodalmi Braille-írás 
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b 
c 
d 
e 
m 
n 
u 
z 
| 

Braille-írás formázási szabályai 
matematikai és tudományos Braille-írás 
számítógépes Braille-írás 
zenei Braille-írás 
összetett Braille-írás típusok 
nem alkalmazható 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

05 

a 
b 
m 
n 
u 
z 
| 

nincs összevonás 
összevonás 
kombinált 
nem alkalmazható 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

06-08 

# 
a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
i 
j 
k 
l 
n 
u 
z 

||| 

nincs meghatározva a Braille-kotta fajtája 
Bar over bar 
Bar by bar 
Line over line 
Paragraph 
Single line 
Section by section 
Line by line  
Open score 
Spanner short form scoring 
Short form scoring 
Outline 
Vertical score 
nem alkalmazható 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

09 

a 
b 
n 
u 
z 
| 

nyomtatott/braille 
Jumbo vagy nagyított braille 
nem alkalmazható 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

 
Kivetíthető grafika (007/00=g) 
00 - A dokumentum típusa 
01 - Speciális anyagmegjelölés 
02 - Meghatározatlan 
03 - Szín 
04 - Emulzió alapja 
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05 - Hang a médiumon vagy külön 
06 - Hang médiuma 
07 - Méretek 
08 - Másodlagos hordozó 
 

pozíció  kódérték  megnevezés 

00 f kivetíthető grafika 

01 

c 
d 
f 
o 
s 
t 
u 
z 
| 

diafilm dobozban 
diafilm 
nem meghatározott diafilm 
diafilmtekercs 
diakép 
transzparens/írásvetítő fólia 
meghatározatlan 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

02 # nincs definiálva 

03 

a 
b 
c 
h 
m 
n 
u 
z 
| 

egyszínű 
fekete-fehér 
színes 
kézzel festett 
kevert 
nem alkalmazható 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

04 

d 
e 
j 
k 
m 
o 
u 
z 
| 

üveg 
szintetikus 
biztonsági film 
film alapú, a biztonsági film kivételével 
kevert 
papír 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

05 

# 
a 
b 
u 
| 

nincs hang (néma) 
hang a médiumon 
hang külön 
ismeretlen 
nincs kódérték megadva 

06 

# 
a 
b 
c 
d 
e 

nincs hang (néma) 
optikai hangsáv mozifilm szalagon 
mágneses hangsáv mozifilm szalagon 
mágneses hangszalag kartridzsban 
hanglemez 
mágneses hangszalag orsón 



 
 
 

2018 februári állapot szerinti fordítás 

f 
g 
h 
i 
u 
z 
| 

mágneses hangszalag kazettán 
optikai és mágneses hangsáv mozifilm szalagon 
videószalag 
videólemez 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

07 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
j 
k 
s 
t 
v 
w 
x 
y 
u 
z 
| 

szabványos 8 mm film szélesség 
szuper 8 mm/egyszerű 8 mm film szélesség 
9,5 mm film szélesség 
16 mm film szélesség 
28 mm film szélesség 
35 mm film szélesség 
70 mm film szélesség 
2x2 in vagy 5x5 cm dia 
2 1/4x2 1/4 in vagy 6x6 cm dia 
4x5 inch vagy 10x13 cm fóliák 
5x7 in vagy 13x18 cm fóliák 
8x10 in vagy 21x26 cm fóliák 
9x9 in vagy 23x23 cm fóliák 
10x10 in vagy 26x26 cm fóliák 
7x7 in vagy 18x18 cm fóliák 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

08 

# 
c 
d 
e 
h 
j 
k 
m 
u 
z 
| 

nincs 
karton 
üveg 
szintetikus 
fém 
fém és üveg 
szintetikus és üveg 
kevert 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

 
Mikroforma (007/00=h) 
00 - A dokumentum típusa 
01 - Speciális anyagmegjelölés 
02 - Meghatározatlan 
03 - Pozitív/negatív 
04 - Méretek 
05 - Kicsinyítési aránytartomány 
06-08 - Kicsinyítési arány 
09 - Szín 
10 - Emulzió a filmen 
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11 - Generáció 
12 - Film alapja 
 

pozíció  kódérték  megnevezés 

00 h mikroforma 

01 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
j 
u 
z 
| 

apertura kártya 
mikrofilm kartridzs 
mikrofilm kazetta 
mikrofilm orsó 
mikrofilmlap (mikrofiche) 
mikrofilmlap (mikrofiche) kazetta 
átlátszatlan mikrolap (mikroopaque) 
szalagfilm 
mikrofilm tekercs  
meghatározatlan 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

02 # nincs definiálva 

03 

a 
b 
m 
u 
| 

pozitív 
negatív 
kevert polaritású 
ismeretlen 
nincs kódérték megadva 

04 

 
a 
d 
f 
g 
h 

 
l 

m 
o 

 
p 

 
u 
z 
| 

Mikrofilm 
8 mm 
16 mm 
35 mm 
70 mm 
105 mm 
Mikrofilmlap, átlátszatlan mikrofilm, stb. 
3x5 in vagy 8x13 cm 
4x6 in vagy 11x15 cm 
6x9 in vagy 16x23 cm 
Apertura kártya 
3 1/4 x 7 3/8 in or 9x19 cm 
Egyéb 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

05 

a 
b 
c 
d 
e 
u 
v 

alacsony kicsinyítési arány, 16:1 alatt 
normál kicsinyítési arány, 16:1 és 30:1 között 
magas kicsinyítési arány, 30:1 és 60:1 között 
nagyon magas kicsinyítési arány, 61:1 és 90:1 között 
ultra magas kicsinyítési arány, 90:1 felett 
ismeretlen 
változó mértékű kicsinyítés 
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| nincs kódérték megadva 

06-08  (kicsinyítési arány) 

09 

b 
c 
m 
u 
z 
| 

fekete-fehér 
színes 
kevert 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

10 

a 
b 
c 
m 
n 
u 
z 
| 

ezüst-halogenid 
diazo 
vesikuláris 
kevert emulzió 
nem alkalmazható 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

11 

a 
b 
c 
m 
u 
| 

első generáció (alapnegatív) 
nyomtatott mester 
használati példány 
vegyes generáció 
ismeretlen 
nincs kódérték megadva 

12 

a 
c 
d 
i 

m 
n 
p 
r 
t 
u 
z 
| 

biztonsági alap, meghatározatlan 
biztonsági alap, acetát meghatározatlan 
biztonsági alap, diacetát 
nitrát alap 
vegyes alap (nitrát és biztonsági) 
nem meghatározott 
biztonsági alap, poliészter 
biztonsági alap, vegyes 
biztonsági alap, triacetát 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

 
Nem kivetíthető grafika (007/00=k) 
00 - A dokumentum típusa 
01 - Speciális anyagmegjelölés 
02 - Meghatározatlan 
03 - Szín 
04 - Elsődleges hordozóanyag 
05 - Másodlagos hordozóanyag 
 

pozíció  kódérték  megnevezés 

00 k nem kivetíthető grafika 

01 a tevékenység-kártya 
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c 
d 
e 
f 
g 
h 
i 
j 
k 
l 
n 
o 
p 
q 
r 
s 
u 
v 
z 
| 

kollázs 
rajz 
festmény 
fotomechanikai nyomat 
fotónegatív 
fotónyomat 
kép 
nyomat 
poszter 
műszaki rajz 
táblázat 
kérdőív 
postai levelezőlap 
ikon 
röntgenfelvétel 
tanuló nyomat 
meghatározatlan 
meghatározatlan típusú fotográfia 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

02 # nincs definiálva 

03 

a 
b 
c 
h 
m 
u 
z 
| 

egyszínű 
fekete-fehér 
színes 
kézi színezésű 
vegyes 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

04 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
i 
l 

m 
n 
o 
p 
q 
r 
s 

vászon 
Bristol karton 
karton/szemléltető tábla 
üveg 
szintetikus 
bőr 
textil 
fém 
műanyag 
vinil 
vegyes 
vellum 
papír 
gipsz 
táblakötés 
porcelán 
kő 
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t 
u 
v 
w 
z 
| 

fa 
ismeretlen 
bőr 
pergamen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

05 

# 
a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
i 
l 

m 
n 
o 
p 
q 
r 
s 
t 
u 
v 
w 
z 
| 

nincs másodlagos hordozóanyag 
vászon 
Bristol karton 
karton/szemléltető tábla 
üveg 
szintetikus 
bőr 
textil 
fém 
műanyag 
vinil 
vegyes 
vellum 
papír 
gipsz 
táblakötés 
porcelán 
kő 
fa 
meghatározatlan 
bőr 
pergamen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

 
Mozgókép (007/00=m) 
00 - A dokumentum típusa  
01 - Speciális anyagmegjelölés 
02 - Meghatározatlan 
03 - Szín 
04 - Mozgókép bemutatási formátum 
05 - Hang a hordozón vagy külön 
06 - Hang médiuma/hordozója 
07 - Méretek 
08 - Lejátszó csatornák konfigurációja 
09 - Produkciós elemek 
10 - Pozitív/negatív szempont 
11 - Generáció 
12 - Filmalap 
13 - Finomított színkategóriák 
14 - Színárnyalat vagy nyomtatás 
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15 - Amortizáció foka 
16 - Teljesség 
17-22 - A film katalogizálásának/megtekintésének dátuma 
 

pozíció  kódérték  megnevezés 

00 m mozgókép 

01 

c 
f 
o 
r 
u 
z 
| 

film kartridzs 
film kazetta 
film orsó 
filmtekercs 
meghatározatlan 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

02 # nincs definiálva 

03 

b 
c 
h 
m 
n 
u 
z 
| 

fekete-fehér 
színes 
kézi színezésű 
vegyes 
nem alkalmazható 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

04 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
u 
z 
| 

szabványos hangosfilm képablak (csökkentett keret) 
nem anamorf (optikusan nem torzított), szélesvásznú 
3D 
anamorf (optikusan torzított), szélesvásznú 
egyéb szélesvásznú formátum 
szabványos némafilm képablak (teljes keret) 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

05 

# 
a 
b 
u 
| 

hang nélküli (néma) 
hang a médiumon 
hang külön 
ismeretlen 
nincs kódérték megadva 

06 

# 
a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
i 

hang nélküli (néma) 
optikai hangsáv mozifilm szalagon 
mágneses hangsáv mozifilm szalagon 
mágneses hangszalag kartridzsban 
hanglemez 
mágneses hangszalag orsón 
mágneses hangszalag kazettában 
optikai és mágneses hangsáv mozifilm szalagon 
videoszalag 
videolemez 
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u 
z 
| 

ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

07 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
u 
z 
| 

szabványos 8 mm 
szuper 8 mm/egyszerű 8 mm 
9.5 mm 
16 mm 
28 mm 
35 mm 
70 mm 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

08 

k 
m 
n 
q 
s 
u 
z 
| 

vegyes 
monaurális 
nem alkalmazható 
kvadrofon, többcsatornás vagy térhatású 
szeterofonikus 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

09 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
n 
z 
| 

Workprint 
Trims 
Outtakes 
Rushes 
sávok keverése 
címsávok címközi tekercsek 
gyártási tekercsek 
nem alkalmazható 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

10 

a 
b 
n 
u 
z 
| 

pozitív 
negatív 
nem alkalmazható 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

11 

d 
e 
o 
r 
u 
z 
| 

másolat 
eredeti, másolatkészítésre szánt (mester kópia) 
eredeti 
referencia példány/megtekintési másolat 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

12 
a 
c 

biztonsági alap, meghatározatlan 
biztonsági alap, acetát, meghatározatlan 
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d 
i 

m 
n 
p 
r 
t 
u 
z 
| 

biztonsági alap, diacetát 
nitrát alap 
kevert alap (nitrát és biztonsági) 
nem alkalmazható 
biztonsági alap, polyester 
biztonsági alap, kevert 
biztonsági alap, triacetát 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

13 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
i 
j 
k 
l 

m 
n 
p 
q 
r 
s 
t 
u 
v 
z 
| 

3 rétegű szín 
2 színű, egysávos 
meghatározatlan 2 színű 
meghatározatlan 3 színű 
3 sávszín 
2 sávszín 
vörös sáv 
kék vagy zöld sáv 
cián sáv 
magenta sáv 
sárga sáv 
S E N 2 
S E N 3 
nem alkalmazható 
szépia tónus 
egyéb tónus 
színárnyalatos 
színezett és árnyalt 
stenciles szín 
ismeretlen 
kézi színezés 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

14 

a 
b 
c 
d 
n 
u 
z 
| 

felszívott festék átvitel (Imbibition dye transfer prints 
háromrétegű készlet 
háromrétegű készlet, kevés áttűnés  
duplizált készlet 
nem alkalmazható 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

15 

 
a 
b 
c 
d 

Egyéb 
nincs látható 
nitrát: gyanús szag 
nitrát: szúrós szag 
nitrát: barnás elszíneződés, elhalványulás, porosság 
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e 
f 
g 
h 
k 
l 

m 
| 

nitrát: ragadósság 
nitrát: habos, buborékok, hólyagok 
nitrát: dermedés 
nitrát: por 
nem-nitrát: kimutatható károsodás 
nem nitrát: nagyobb károsodás 
nem-nitrát: erőteljes károsodás 
nincs kódérték megadva 

16 

c 
i 
n 
u 
| 

teljes 
nem teljes 
nem alkalmazható 
ismeretlen 
nincs kódérték megadva 

17-22  film katalogizálásának /megnézésének ideje 

 
Készlet (007/00=o) 
00 - A dokumentum típusa 
01 - Speciális anyagmegjelölés 
 

pozíció  kódérték  megnevezés 

00 o készlet 

01 
u 
| 

meghatározatlan 
nincs kódérték megadva 

 
Lejegyzett zene (007/00=q) 
00 - A dokumentum típusa 
01 - Speciális anyagmegjelölés 
 

pozíció  kódérték  megnevezés 

00 q lejegyzett zene 

01 
u 
| 

meghatározatlan 
nincs kódérték megadva 

 
Távérzékeléses kép (007/00=r) 
00 - A dokumentum típusa 
01 - Speciális anyagmegjelölés 
02 - Meghatározatlan 
03 - A szenzor magassága 
04 - A szenzor helyzete 
05 - Felhőtakaró 
06 - Platformszerkezet típusa 
07 - Platformhasználati kategória 
08 - Szenzor típusa 
09-10 - Dátum típusa 
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pozíció  kódérték  megnevezés 

00 r távérzékeléses kép 

01 
u 
| 

meghatározatlan 
nincs kódérték megadva 

02 # nincs definiálva 

03 

a 
b 
c 
n 
u 
z 
| 

felület 
levegőben 
térben 
nem alkalmazható 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

04 

a 
b 
c 
n 
u 
| 

alacsony ferde 
magas ferde 
függőleges 
nem alkalmazható 
ismeretlen 
nincs kódérték megadva 

05 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
n 
u 
| 

0-9%  
10-19%  
20-29%  
30-39%  
40-49%  
50-59%  
60-69%  
70-79%  
80-89%  
90-100%  
nem alkalmazható 
ismeretlen 
nincs kódérték megadva 

06 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
i 
n 
u 
z 
| 

ballon 
repülőgép - alacsony magasságban 
repülőgép - közepes magasságban 
repülőgép - nagy magasságban 
ember vezette űrhajó 
pilóta nélküli űrhajó 
szárazföldi távérzékelő eszköz 
vízfelszíni távérzékelő eszköz 
merülési távérzékelő eszköz 
nem alkalmazható 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

07 
a 
b 

meteorológiai 
felszíni megfigyelés 
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c 
m 
n 
u 
z 
| 

tér megfigyelése 
vegyes felhasználás 
nem alkalmazható 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

08 

a 
b 
u 
z 
| 

aktív 
passzív 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

09-10 

aa  
da  
db  
dc  
dd  
de  
df  
dv  
dz  
ga  
gb  
gc 
gd  
ge 
gf  
gg  
gu  
gz  
ja  
jb  
jc  
jv  
jz  

ma 
mb 
mm  

 
nn  
pa 
pb 
pc 
pd 
pe  
pz  
ra  
rb 

látható fény 
közeli infravörös 
középső infravörös 
távoli infravörös 
termikus infravörös 
rövidzáras infravörös (SWIR) 
fényvisszaverő infravörös 
kombinációk 
egyéb infravörös adatok 
oldalnézetű repülő radar (SLAR) 
szintetikus apertúra radar (SAR) - egyfrekvencia 
SAR többfrekvenciás (többcsatornás) 
SAR mint polarizáció 
SAR kereszt polarizáció 
infometrikus SAR 
polarmetriás SAR 
passzív mikrohullámú leképezés 
egyéb mikrohullámú adatok 
távoli ultraibolya 
középső ultraibolya 
közeli ultraibolya 
ultraibolya kombinációk 
egyéb ultraibolya adatok 
többspektrumos, többfunkciós 
több időbeli 
különböző adattípusok kombinációja 
Egyéb 
nem alkalmazható 
szonár vízmélysége 
szonár alsó topográfiai képek, oldalsó beolvasás 
szonár alsó topográfia, közeli felület 
szonár alsó topográfia, közeli alsó 
szeizmikus felmérések 
egyéb akusztikai adatok 
gravitációs anomáliák (általános) 
szabad levegő 
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rc  
rd  
sa  
ta  
uu  
zz  
|| 

Bouger 
izosztatikus 
mágneses mező 
radiometrikus felmérések 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

 
Hangfelvétel (007/00=s) 
00 - A dokumentum típusa 
01 - Speciális anyagmegjelölés 
02 - Meghatározatlan 
03 - Sebesség 
04 - A lejátszási csatornák konfigurálása 
05 - Barázda szélesség/barázda magasság 
06 - Méretek/kiterjedés 
07 - Szalag szélesség 
08 - Szalag konfiguráció 
09 - A lemez, henger vagy szalag típusa  
10 - Az anyag típusa 
11 - A vágás típusa 
12 - Speciális lejátszási jellemzők 
13 - Rögzítési és tárolási technika 
 

pozíció  kódérték  megnevezés 

00 s hangfelvétel 

01 

d 
e 
g 
i 
q 
r 
s 
t 
u 
w 
z 
| 

hanglemez 
henger 
hang kartridzs 
film hangsáv 
tekercs 
külső közvetítés 
hang kazetta 
hangszalag tekercs 
meghatározatlan 
huzal felvétel 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

02 # nincs definiálva 

03 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
h 

16 fordulat/perc (lemez) 
33 1/3 fordulat/perc (lemez) 
45 fordulat/perc (lemez) 
78 fordulat/perc (lemez) 
8 fordulat/perc (lemez) 
1.4 méter/másodperc (lemez) 
120 fordulat/perc (henger) 



 
 
 

2018 februári állapot szerinti fordítás 

i 
k 
l 

m 
n 
o 
p 
r 
u 
z 
| 

160 fordulat/perc (henger) 
15/16 inch/másodperc (szalag) 
1 7/8 inch/másodperc (szalag) 
3 3/4 inch/másodperc (szalag) 
nem alkalmazható 
7 1/2 inch/másodperc (szalag) 
15 inch/másodperc (szalag) 
30 inch/másodperc (szalag) 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

04 

m 
q 
s 
u 
z 
| 

mono 
kvadrofon 
sztereofon 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

05 

m 
n 
s 
u 
z 
| 

mikrobarázda/finom 
nem alkalmazható 
durva/szabványos barázda 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

06 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
j 
n 
o 
s 
u 
z 
| 

3 inch átmérő 
5 inch átmérő 
7 inch átmérő 
10 inch átmérő 
12 inch átmérő 
16 inch átmérő 
4 3/4 inch vagy 12 cm átmérő 
3 7/8 x 2 1/2 cm átmérő  
nem alkalmazható 
5 1/4 x 3 7/8 inch 
2 3/4 x 4 inch 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

07 

l 
m 
n 
o 
p 
u 
z 
| 

1/8 inch 
1/4 inch 
nem alkalmazható 
1/2 inch  
1 inch 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

08 a teljes (1) sáv 
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b 
c 
d 
e 
f 
n 
u 
z 
| 

fél (2) sáv 
négy (4) sáv 
nyolc sáv 
tizenkét sáv 
tizenhat sáv 
nem alkalmazható 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

09 

a 
b 
d 
i 

m 
n 
r 
s 
t 
u 
z 
| 

eredeti/mester szalag 
másolatkészítésre szánt eredeti szalag  
eredeti/mester lemez (negatív) 
pillanatnyi (a helyszínen rögzítve) 
szériagyártmány 
nem alkalmazható 
anya (pozitív) 
matrica (negatív) 
próba préselés 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

10 

a 
b 
c 
g 
i 
l 

m 
n 
p 
r 
s 
w 
u 
z 
| 

lakk bevonat 
cellulóz-nitrát 
acetátszalag vas-oxiddal 
üveg lakkal 
lakk alumíniummal 
fém 
műanyag fémmel 
nem alkalmazható 
műanyag 
papír lakkal vagy vas-oxiddal 
sellak 
viasz 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

11 

h 
l 
n 
u 
| 

hegy és völgy vágás 
oldalirányú vagy kombinált vágás 
nem alkalmazható 
ismeretlen 
nincs kódérték megadva 

12 

a 
b 
c 
d 
e 

NAB szabvány (National Association of Broadcasters) 
CCIR szabvány (Comité consultatif de la radiodiffusion) 
Dolby-B kódolás 
dbx kódolás 
digitális felvétel 



 
 
 

2018 februári állapot szerinti fordítás 

f 
g 
h 
n 
u 
z 
| 

Dolby-A kódolás 
Dolby-C kódolás 
CX kódolás 
nem alkalmazható 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

13 

a 
b 
d 
e 
u 
z 
| 

akusztikai rögzítés, közvetlen tárolás 
közvetlen tárolás, nem akusztikus 
digitális tárolás 
analóg elektromos tárolás 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

 
Szöveg (007/00=t) 
00 - A dokumentum típusa 
01 - Speciális anyagmegjelölés 
 

pozíció  kódérték  megnevezés 

00 t szöveg 

01 

a 
b 
c 
d 
u 
z 
| 

normál nyomtatás  

nagybetűs nyomtatás 

Braille-írás 

cserélhető lapos 

meghatározatlan 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

 
 
Videofelvétel (007/00=v) 
00 - A dokumentum típusa 
01 - Speciális anyagmegjelölés 
02 - Meghatározatlan 
03 - Szín 
04 - Videofelvétel formátum 
05 - Hang hordozón vagy külön 
06 - Hanganyag hordozója 
07 - Méret 
08 - Lejátszó csatornák konfigurációja 
 

pozíció  kódérték  megnevezés 

00 v videofelvétel 

01 
c 
d 

video kartridzs 
video lemez 
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f 
r 
u 
z 
| 

video kazetta 
video szalag/orsó 
meghatározatlan 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

02 # meghatározatlan 

03 

a 
b 
c 
m 
n 
u 
z 
| 

egyszínű 
fekete-fehér 
színes 
vegyes 
nem alkalmazható 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

04 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
i 
j 
k 
m 
o 
p 
q 
s 
u 
v 
z 
| 

Beta (1/2 inch, videokazetta) 
VHS (1/2 inch, videokazetta) 
U-matic (3/4 inch, videokazetta) 
EIAJ (1/2 inch, orsó) 
Type C (1 inch, orsó) 
Kvadruplex (1 inch or 2 inch, orsó) 
lézerlemez 
CED (Capacitance Electronic Disc) videolemez 
Betacam (1/2 inch, videokazetta) 
Betacam SP (1/2 inch, videokazetta) 
Super-VHS (1/2 inch, videokazetta) 
M-II (1/2 inch, videokazetta) 
D-2 (3/4 inch, videokazetta) 
8 mm 
Hi-8 mm 
Blu-ray lemez 
ismeretlen 
DVD 
egyéb 
nincs kódérték megadva  

05 

# 
a 
b 
u 
| 

hang nélkül (néma) 
hangos 
a hang külön 
ismeretlen 
nincs kódérték megadva 

06 

# 
a 
b 
c 
d 
e 
f 

hang nélkül (néma) 
optikai hangsáv mozifilm szalagon  
mágneses hangsáv mozifilm szalagon 
mágneses hangszalag kartridzsban 
hanglemez 
mágneses hangszalag orsón  
mágneses hangszalag kazettában 
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g 
h 
i 
u 
z 
| 

optikai és mágneses hangsáv mozifilm szalagon 
videokazetta 
videoszalag 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

07 

a 
m 
o 
p 
q 
r 
u 
z 
| 

8 mm 
1/4 inch 
1/2 inch 
1 inch 
2 inch 
3/4 inch 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

08 

k 
m 
n 
q 
s 
u 
z 
| 

vegyes 
mono 
nem alkalmazható 
kvadrofon, többcsatornás vagy térhatású 
sztereofon 
ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

 
Nem meghatározott (007/00=z) 
00 - A dokumentum típusa 
01 - Speciális anyagmegjelölés 
 

pozíció  kódérték  megnevezés 

00 z nem meghatározott 

01 

m 
u 
z 
| 

több fizikai forma 
meghatározatlan 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

 

008 Állandó hosszúságú adatelemek (nem ismételhető) 

Nincs indikátor vagy almezőkód definiálva; az adatelemek pozicionálisan 
meghatározottak. 
 
00-05 Az adatbázisba kerülés dátuma (automatikusan generált) 
 
06 Számlázási vagy szerzeményezési státusz 
 0 Ismeretlen 
 1 Egyéb számlázási vagy szerzeményezési státusz  
 2 Beérkezett és teljes vagy megszűnt 
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 3 Megrendelve 
 4 Kurrensen érkezik 
 5 Nem kurrensen érkezik 
 
07 Szerzeményezés módja 
 c Közös vagy konzorciális vásárlás 
 d Letét 
 e Csere 
 f Ingyenes 
 g Ajándék 
 l Kötelespéldány 
 m Tagság 
 n Nem könyvtári vásárlás 
 p Vásárlás 
 q Bérlés 
 u Ismeretlen 
 z Egyéb 
 
08-11  Beszerzés várható dátuma 
 ééhh Lemondás vagy utolsó várható érkezés dátuma 
 uuuu Elhatározott lemondás ; utolsó érkezés dátuma nem ismert 
 #### Nincs elhatározott lemondás vagy nem alkalmazható 
 
12 Általános megőrzési politika 
 0 Ismeretlen 
 1 Egyéb általános megőrzési politika 
 2 Megőrizve, míg frissebb verzió fel nem váltja 
 3 Mintapéldányok őrzése 
 4 Megőrizve, amíg a helyettesítő mikroforma fel nem váltja 

5 Megőrizve, amíg egy gyűjtemény, helyettesítő kötet, vagy átdolgozás fel nem 
váltja 

 6 Megőrizve előre meghatározott ideig 
 7 Nincs megőrzés 
 8 Tartós megőrzés 
 
13-15  Speciális megőrzési politika 

### Nincs speciális megőrzési politika 
 
13 Politika típusa 

l Legutóbbi 
p Megelőző 
 

14 Egységek száma 
# Nincs megadott információ 
1-9 Egységek száma 

 
15 Egységek típusa 
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m Hónap(ok) 
w Hét/hetek 
y Év/évek 
e Kiadás/kiadások 
i Szám (issue) 
s Melléklet(ek) 
 

16 Teljesség 
 0 Egyéb 
 1 Teljes 
 2 Nem teljes 
 3 Szórványos 
 4 Nem alkalmazható 
 
17-19 A számon tartott példányok száma 
 
20  Kölcsönzési politika 

a Kölcsönözhető 
b Nem kölcsönözhető 
c Csak a keménytáblás kötésű példányok kölcsönözhetők 
l Limitált kölcsönzési politika 
u Ismeretlen 
 

21 Sokszorosítási politika 
 a Sokszorosítható 
 b Nem sokszorosítható 
 u Ismeretlen 
 
22-24 Nyelv 
 ### üres 
 und Meghatározatlan 

 
25 Különálló vagy összetett példánymegjelölés 
 0 Több példány elkülönülő példányrekordokkal 

1 Több példány összevont példányrekorddal 
 

26-31 A példány(ok)ra vonatkozó adatközlés dátuma  
 

010 A Library of Congress rekordszáma (nem ismételhető) 

Első indikátor: 

üres  Nincs definiálva 

  

Második indikátor: 

üres  Nincs definiálva 
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Almezők: 

$a LC azonosító szám (nem ismételhető) 

$b NUCMC azonosító szám (ismételhető) 

$z Törölt vagy érvénytelen LC azonosító szám (ismételhető) 

$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

014 Kapcsolódó azonosító (ismételhető) 

Első indikátor:  
Rekordkapcsolatok típusa 

0 Holding rekord száma 
1 Bibliográfiai rekord száma 

 
Második indikátor: 

üres  Nincs definiálva 
 

Almezők: 
$a Kapcsolódó rekordazonosító (nem ismételhető) 
$b Rekordazonosító forrása (ismételhető) 
$z Törölt vagy érvénytelen kapcsolódó rekordazonosító (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 

016 Nemzeti Bibliográfiai Ügynökség azonosítószáma (ismételhető) 

Első indikátor: 

Nemzeti Bibliográfiai Ügynökség 

üres  Library and Archives Canada 

7  Forrás a $2 almezőben 

  

Második indikátor: 

üres  Nincs definiálva 

  

Almezők: 

$a Rekord azonosítószám (nem ismételhető) 

$z Törölt vagy érvénytelen azonosító szám (ismételhető) 

$2 Forrás (nem ismételhető) 

$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

017 Copyright vagy kötelespéldány szám (ismételhető) 

Első indikátor: 

üres  Nincs definiálva 

 

Második indikátor: 

üres  Copyright vagy kötelespéldány szám (ismételhető) 

8  Nincs megjelenítendő adat 
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Almezők: 

$a Copyright vagy kötelespéldány szám (ismételhető) 

$b A számot adó ügynökség (nem ismételhető) 

$d Dátum (nem ismételhető) 

$i Megjelenítendő szöveg (nem ismételhető) 

$z Érvénytelen/törölt copyright vagy kötelespéldány szám (ismételhető) 

$2 Forrás (nem ismételhető) 

$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 

$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

020 ISBN (ismételhető)  

Első indikátor: 

üres  Nincs definiálva 

  

Második indikátor: 

üres  Nincs definiálva 

 

Almezők: 

$a ISBN (nem ismételhető) 

$c A hozzáférés feltételei (nem ismételhető) 

$q Minősítő információ (ismételhető) 

$z Törölt, érvénytelen ISBN (ismételhető) 

$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 

$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

022 ISSN (ismételhető) 

Első indikátor: 

üres  Nincs definiálva 

0 A periodika nemzetközi érdeklődésre számot tart 

1 A periodika nemzetközi érdeklődésre nem tart számot 

  

Második indikátor: 

üres  Nincs definiálva 

  

Almezők: 

$a ISSN (nem ismételhető) 

$l ISSN-L (nem ismételhető) 

$m Törölt ISSN-L (ismételhető) 

$y Érvénytelen ISSN (ismételhető) 

$z Törölt ISSN (ismételhető) 
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$2 Forrás (nem ismételhető) 

$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 

$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

024 Egyéb szabványos azonosítószámok (ismételhető) 

Első indikátor 

 0 International Standard Recording Code (Nemzetközi szabványos termékszám; ISRC) 

 1 Universal Product Code for Sound Recording; UPC (Amerikai termékkód) 

 2 International Standard Music Number (Nemzetközi Szabványos Zenei Szám) 

 3 International Article Number 

 4 Serial Item and Contribution Identifier 

 7 A forrás a $2 almezőben 

 8 Meg nem határozott típusú szabványos azonosító vagy kód 

 

Második indikátor 

üres  nincs információ megadva 

0 Nincs különbség, a vonalkódban foglalt és a szemmel olvasható szám/kód 

között nincs különbség 

 1 Van különbség, a vonalkódban foglalt és a szemmel olvasható szám/kód 

különbözik 

 

Almezők: 

$a Szabványos szám vagy kód (nem ismételhető) 

$c A hozzáférés feltételei (ár) (nem ismételhető) 

$d További, a szabványos számot/kódot követő számok/kódok (nem ismételhető) 

$q Minősítő információ (ismételhető) 

$z Törölt/érvénytelen számok vagy kódok (ismételhető) 

$2 A kód/szám forrása (nem ismételhető) 

$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 

$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

027 Szabványos technikai jelentésszám (STRN) (ismételhető) 

Első indikátor: 

üres  Nincs definiálva 

  

Második indikátor: 

üres  Nincs definiálva 

  

Almezők: 

 

$a Szabványos technikai jelentésszám (nem ismételhető) 
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$q Minősítő információ (ismételhető) 

 $z Törölt/érvénytelen STRN (ismételhető) 

 $2 A kód/szám forrása (nem ismételhető) 

 $6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 

 $8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

030 CODEN megnevezés (nem ismételhető) 

Első indikátor: 

üres Nincs definiálva 

 

Második indikátor: 

üres Nincs definiálva 

  

Almezők: 

 $a CODEN (tudományos, technikai folyóiratok egyedi azonosítója) (nem ismételhető) 

 $z Törölt/érvénytelen CODEN (ismételhető) 

 $6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 

$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

035 Rendszer azonosítószám (ismételhető) 

Első indikátor: 

üres  Nincs definiálva 

 

Második indikátor: 

üres  Nincs definiálva 

  

Almezők: 

$a Rendszer azonosítószám (nem ismételhető) 

 $z Törölt vagy érvénytelen azonosító szám (nem ismételhető) 

 $6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 

$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

040 A katalogizálás forrásának kódja (nem ismételhető) 

Első indikátor: 

üres  Nincs definiálva 

 

Második indikátor: 

üres  Nincs definiálva 

 

Almezők: 

$a Az eredeti katalogizálást végző intézmény (nem ismételhető) 

$b A katalogizálás nyelve (nem ismételhető) 
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$c Az elektronikus rekordra való átírást végző intézmény (nem ismételhető) 

$d A módosító intézmény (ismételhető) 

$e Leírási szabvány (ismételhető) használható kódok: Description Convention Source 

Codes 

$6 Kapcsolat (nem ismételhető) 

$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

066 Használt karakterkészletek (nem ismételhető) 

Első indikátor: 

üres  Nincs definiálva 

 

Második indikátor: 

üres  Nincs definiálva 

 

Almezők: 

$a Elsődleges G0 karakterkészlet (nem ismételhető) 

$b Elsődleges G1 karakterkészlet (nem ismételhető) 

$c Változó G0 vagy G1 karakterkészlet (ismételhető) 

337 Közvetítő média típusa (ismételhető) 

Első indikátor: 
üres  Nincs definiálva 

 
Második indikátor: 

üres  Nincs definiálva 
 
Almezők: 

$a Média típusát leíró kifejezés (ismételhető) 
$b Média típusát leíró kód (ismételhető) 
$0 Authority rekord kontroll szám (ismételhető) 
$1 Real World Object URI (ismételhető)  
$2 Szakkifejezések/kódok forrása (nem ismételhető) 
$3 A megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolat (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

338 Hordozó típusa (ismételhető) 

Első indikátor: 
üres  Nincs definiálva 

 
Második indikátor: 

üres  Nincs definiálva 
 
Almezők: 

http://www.loc.gov/standards/sourcelist/descriptive-conventions.html
http://www.loc.gov/standards/sourcelist/descriptive-conventions.html
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$a Hordozó típusát leíró kifejezés (ismételhető) 
$b Hordozó típusát leíró kód (ismételhető) 
$0 Authority rekord kontroll szám (ismételhető) 
$1 Real World Object URI (ismételhető)  
$2 Szakkifejezések/kódok forrása (nem ismételhető) 
$3 A megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

347 Digitális fájl jellemzői (ismételhető) 

Első indikátor: 
üres  Nincs definiálva 

 
Második indikátor: 

üres  Nincs definiálva 
 
Almezők: 
 

$a Fájltípus (ismételhető) 
$b Kódolási formátum (ismételhető) 
$c Fájlméret (ismételhető) 
$d Felbontás (ismételhető) 
$e Regionális kódolás (ismételhető) 
$f Kódolt bitráta (ismételhető) 
$0 Authority rekord kontroll szám (ismételhető) 
$1 Real World Object URI (ismételhető)  
$2 Szakkifejezések/kódok forrása (nem ismételhető) 
$3 A megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolat (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

506 A hozzáférés korlátozása megjegyzés (ismételhető) 

Első indikátor: 
üres Nincs információ 
0 Nincs korlátozás 
1 Korlátozások vannak érvényben 

 
Második indikátor: 

üres  Nincs definiálva 
 
Almezők: 

$a A hozzáférés feltételei (nem ismételhető) 
$b A korlátozást hozó személy, intézmény (ismételhető) 
$c A kézbevétel feltételei (ismételhető) 
$d A jogosult használók köre (ismételhető) 
$e Meghatalmazás, jogosítvány (ismételhető) 
$f A hozzáférés korlátozásának szabványosított terminológiája (ismételhető) 
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$u URI (Uniform Resource Identifier) (ismételhető) 
$2 A terminológia forrása (nem ismételhető) 
$3 Megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető) 
$5 Az intézmény, amelyre a mező vonatkozik (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

538 Megjegyzés a technikai részletekről (ismételhető) 

Első indikátor: 
üres  Nincs definiálva 
 

Második indikátor: 
üres  Nincs definiálva 

 
Almezők: 

$a Megjegyzés a technikai részletekről (nem ismételhető)  
$i Megjelenítendő bevezető szöveg (nem ismételhető)   
$u URI (Uniform Resource Identifier( (ismételhető) 
$3 A megjelölt dokumentumrészek (nem ismételhető) 
$5 Intézmény, amelyre a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

541 A beszerzés közvetlen forrása (ismételhető) 

Első indikátor: 
üres  Nincs megadott információ  
0 Magánjellegű információ  
1 Nem magánjellegű információ 
 

Második indikátor: 
üres  Nincs definiálva 

 
Almezők: 

$a A beszerzés forrása (nem ismételhető)  
$b Cím (nem ismételhető)   
$c A beszerzés módja (nem ismételhető) 
$d A beszerzés dátuma (nem ismételhető) 
$e Leltári szám (nem ismételhető) 
$f Tulajdonos (nem ismételhető)  
$h Ár (nem ismételhető) 
$n Mennyiség (ismételhető)   
$o Egység típusa (ismételhető) 
$3 A megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető) 
$5 Intézmény, amelyre a mező vonatkozik (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
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561 Proveniencia/származás (ismételhető) 

Első indikátor: 
üres Nincs adat megadva 
0 Magánjellegű információ 
1 Nem magánjellegű 

 
Második indikátor: 

üres  Nincs definiálva 
 
Almezők: 

$a Proveniencia (nem ismételhető) 
$u URI (Uniform Resource Identifier) (ismételhető) 
$3 A megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető) 
$5 Az intézmény, amelyre a mező vonatkozik (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

562 Példány- és verzióazonosító megjegyzés (ismételhető) 

Első indikátor: 
üres  Nincs definiálva 

 
Második indikátor: 

üres  Nincs definiálva 
 
Almezők: 

$a Azonosító jegyek (ismételhető) 
$b Példánymegjelölés, példányazonosítás (ismételhető) 
$c Verziójelölés, verzióazonosítás (ismételhető) 
$d Eredeti megjelenési forma (ismételhető) 
$e Példányszám (ismételhető) 
$3 A megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető) 
$5 Az intézmény, amelyre a mező vonatkozik (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

563 Kötésre vonatkozó információk (ismételhető) 

Első indikátor: 
üres  Nincs definiálva 

 
Második indikátor: 

üres  Nincs definiálva 
 
Almezők: 

$a A kötésre vonatkozó megjegyzés (nem ismételhető) 
$u URI (Uniform Resource Identifier) (ismételhető) 
$3 Megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető) 
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$5 Intézmény, amelyre a mező vonatkozik (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

583 Megjegyzés az elvégzett műveletekről (ismételhető) 

Első indikátor: 
üres Nincs adat 
0 Magánjellegű információ 
1 Nem magánjellegű információ 
 

Második indikátor: 
üres  Nincs definiálva 
 

Almezők: 
$a Esemény, végzett művelet (nem ismételhető) 
$b Esemény/művelet azonosító (ismételhető) 
$c Esemény dátuma (ismételhető) 
$d Esemény idő intervalluma, időszaka (ismételhető) 
$e Rendkívüli intézkedés (ismételhető) 
$f Engedélyezés (ismételhető) 
$h Hatáskör (ismételhető) 
$i Módszer (ismételhető) 
$j Helyszín (ismételhető) 
$k Végrehajtó személy (ismételhető) 
$l Állapot, körülmény (ismételhető) 
$n Mennyiség (ismételhető) 
$o Egység típusa (ismételhető) 
$u URI (Uniform Resource Identifier) (ismételhető) 
$x Nem nyilvános megjegyzés (ismételhető) 
$z Nyilvános megjegyzés (ismételhető) 
$2 Forrás (nem ismételhető) 
$3 Megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

841 A holding rekord kódolt adatelemei (nem ismételhető) 

Első indikátor: 
üres  Nincs definiálva 

 
Második indikátor: 

üres  Nincs definiálva 
 
Almezők: 

$a A rekord típusa (nem ismételhető) 

    /0 A rekord típusa  

    /1-2 Nincs definiálva  
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    /3 Karakterkódolási séma  

$b Rögzített hosszúságú adatelemek (nem ismételhető) 

    /0-31 Holding 008 értékek  

$e Kódolási szint (nem ismételhető) 

    /0 Kódolási szint 

842 Szöveges fizikai forma megjelölő (nem ismételhető) 

Első indikátor: 
üres  Nincs definiálva 

 
Második indikátor: 

üres  Nincs definiálva 
 
Almezők: 

$a Szöveges fizikai forma megjelölő (nem ismételhető)  

$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

843 Reprodukció megjegyzés (ismételhető) 

Első indikátor: 
üres  Nincs definiálva 

 
Második indikátor: 

üres  Nincs definiálva 
 
Almezők: 

$a A reprodukció típusa (nem ismételhető) 

$b A reprodukció készítésének helye (ismételhető) 

$c A reprodukciót készítő intézmény (ismételhető) 

$d A reprodukció készítésének ideje (nem ismételhető) 

$e A reprodukció fizikai leírása (nem ismételhető) 

$f A reprodukcióra vonatkozó sorozati adatok (ismételhető) 

$m A lemásolt anyagok kiadási ideje és/vagy sorszáma (ismételhető) 

$n Megjegyzés a másolatról (ismételhető) 

$3 Megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető) 

$5 Intézmény, amelyre a mező vonatkozik (nem ismételhető) 

$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 

$7 Reprodukciók kódolt adatai (nem ismételhető) 

/0 Dátumtípus, publikációs státusz 

/1-4 Dátum 1 

/5-8 Dátum 2 

/9-11 A kiadás helye 

/12 Gyakoriság 
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/13 Regularitás 

/14 A példány formája 

$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

844 Az egység neve (nem ismételhető) 

Első indikátor: 
üres  Nincs definiálva 

 
Második indikátor: 

üres  Nincs definiálva 
 
Almezők: 

$a Az egység neve (nem ismételhető)  

$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 

845 Használati és reprodukciós szabályok használata (ismételhető) 

Első indikátor: 
üres  Nincs definiálva 

 
Második indikátor: 

üres  Nincs definiálva 
 
Almezők: 

$a Használati és reprodukciós szabályok használata (nem ismételhető) 

$b Joghatóság (nem ismételhető) 

$c Engedélyezés (nem ismételhető) 

$d Engedélyezett felhasználók (nem ismételhető) 

$u URI (Uniform Resource Identifier) (ismételhető)  

$3 Megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető) 

$5 Intézmény, amelyre a mező vonatkozik (nem ismételhető) 

$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 

$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

852 Elhelyezés (ismételhető) 

Első indikátor:  
üres Nincs információ megadva 
0 Library of Congress osztályozás 
1 Dewey Tizedes Osztályozás 
2 National Library of Medicine (NLM) osztályozás 
3 Dokumentum felügyelő osztályozás 
4 Kontrollszámos elhelyezés 
5 Cím 
6 Külön elhelyezve 
7 Forrás a $2 almezőben megadva 
8 Egyéb rendszer 
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Második indikátor:  

üres Nincs információ megadva 
0 Nincs számozás 
1 Elsődleges számozás 
2 Alternatív számozás 

 
Almezők: 

$a Elhelyezés (intézmény vagy személy) (nem ismételhető) 
$b Alkönyvtár, kisebb gyűjtemény (ismételhető) 
$c Elhelyezés a polcon (ismételhető) 
$d Korábbi polcok helye (ismételhető) 
$e Cím (ismételhető) 
$f Kódolt elhelyezési minősítő (ismételhető) 

l, p – Minősítőtípus:  
 l – Legkésőbbi 

p – Megelőző 
1-9 – Egységek száma  
m, w, y, e, i, s – Egységek típusa  

 m – Hónapok 
 w – Hetek 
 y – Évek 
 e – Kiadások 
 i – Füzetek 
 s – Függelékek 
$g Nem kódolt/szabad szavas elhelyezési minősítő (ismételhető) 
$h Osztályozás rész (elhelyezési célú osztályozó jelzet) (nem ismételhető) 
$i Példány rész (pl. Cutter-szám) (ismételhető) 
$j Egyéb raktári jelzet (nem ismételhető) 
$k Raktári jelzet előtag/kiegészítő (ismételhető) 
$l Polccím (címnek a raktározásra szolgáló formája) (nem ismételhető)  
$m Raktári jelzet utótag (ismételhető) 
$n Országkód (nem ismételhető) 
$p Példányazonosító (nem ismételhető)  
$q Példány fizikai állapota (nem ismételhető) 
$s Szerzői jog cikk-díj kód (Copyright article-fee code) (ismételhető) 
$t Példányok száma (nem ismételhető) 
$u URI (Uniform Resource Identifier) (ismételhető) 
$x Nem nyilvános megjegyzés (ismételhető) 
$z Nyilvános megjegyzés (ismételhető) 
$2 Osztályozás vagy polcrendszer forrása (nem ismételhető) 
$3 Megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (nem ismételhető) 

856 Elektronikus lelőhely és hozzáférés (ismételhető) 

Első indikátor:  
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Hozzáférés módja 
üres Nincs információ 
0 Email 
1 FTP 
2 Távoli elérés (Telnet) 
3 Dial-up 
4 HTTP 
7 Egyéb (a $2 almezőben definiálva) 

 
Második indikátor: Kapcsolat  

üres Nincs információ megadva 
0 Forrás (rekordban leírt dok.) 
1 A forrás változata  
2 Kapcsolódó forrás 
8 Nincs megjelenítési állandó 

 
Almezők: 

$a Kiszolgáló (Host) neve (ismételhető) 
$b Hozzáférési cím/IP cím (ismételhető) 
$c Tömörítésre vonatkozó információk (ismételhető) 
$d Hozzáférési útvonal (Path) (ismételhető) 
$f Elektronikus név/fájlnév (ismételhető) 
$h A kérés feldolgozója - a host cím @ előtti része (nem ismételhető)  
$i Utasítások a távoli kiszolgálónak (ismételhető) 
$j Átviteli sebesség (nem ismételhető) 
$k Jelszó (nem ismételhető) 
$l Belépési név (nem ismételhető) 
$m Akihez segítségért fordulhatunk (ismételhető) 
$n Az $a almezőben megjelölt host lelőhelye (nem ismételhető) 
$o Operációs rendszer (nem ismételhető) 
$p Csatlakozó/port szám (nem ismételhető) 
$q Elektronikus formátum típusa (nem ismételhető) 
$r Adatátvitelhez használt beállítások (nem ismételhető) 
$s Fájlméret (ismételhető) 
$t Terminál emuláció (ismételhető) 
$u URI (Uniform Resource Identifier) (ismételhető) 
$v $u-ban rögzített forrás elérhetőségének ideje (ismételhető) 
$w Rekordazonosító szám (ismételhető) 
$x Nem nyilvános megjegyzés (ismételhető) 
$y Linkszöveg (ismételhető) 
$z Nyilvános megjegyzés (ismételhető) 
$2 Hozzáférés módja (nem ismételhető) 
$3 Megjelölt dokumentumrészek (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 



 
 
 

2018 februári állapot szerinti fordítás 

853 Részegységek elnevezései és megjelenési sémák - Alapvető 

bibliográfiai egység (ismételhető) 

854 Részegységek elnevezései és megjelenési sémák - Kiegészítő 

anyag (ismételhető) 

855 Részegységek elnevezései és megjelenési sémák - Indexek 

(ismételhető) 

Első indikátor: 
Összevonhatóság és kibonthatóság [853, 854] 

0 Nem vonható össze vagy bontható ki számítógépes algoritmussal 
1 Összevonható, de nem bontható ki számítógépes algoritmussal 
2 Összevonható vagy kibontható számítógépes algoritmussal 
3 Ismeretlen 

  
Nincs definiálva [855] 
 üres  Nincs definiálva 
  
Második indikátor: 
Felirat értékelés [853, 854] 

0 Ellenőrzött részegység-elnevezések; minden szint jelen van 
1 Ellenőrzött részegység-elnevezések; nincs minden szint feltétlenül jelen 
2 Nem ellenőrzött részegység-elnevezések; minden szint jelen van 
3 Nem ellenőrzött részegység-elnevezések; nincs minden szint feltétlenül jelen 

  
Nincs definiálva [855] 
 üres  Nincs definiálva 
 
Almezők: 
Számozási felirat: 

$a Számozás első szintje (nem ismételhető) 
$b Számozás második szintje (nem ismételhető) 
$c Számozás harmadik szintje (nem ismételhető) 
$d Számozás negyedik szintje (nem ismételhető) 
$e Számozás ötödik szintje (nem ismételhető) 
$f Számozás hatodik szintje (nem ismételhető) 
$g Alternatív számozási séma, számozás első szintje (nem ismételhető) 
$h Alternatív számozási séma, számozás második szintje (nem ismételhető) 

 
Kronológiai felirat: 

$i Kronológia első szintje (nem ismételhető) 
$j Kronológia második szintje (nem ismételhető) 
$k Kronológia harmadik szintje (nem ismételhető) 
$l Kronológia negyedik szintje (nem ismételhető) 
$m Alternatív számozási séma, kronológia (nem ismételhető)   

  
Publikációs séma: 
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$n Sémamegjegyzés (nem ismételhető) 
$p Kiadásonkénti darabszám (nem ismételhető)   
$u A következő magasabb szinthez szükséges bibliográfiai egységek száma 
(ismételhető) 
 Ha nincs megadható szám : 
  var – a bibliográfiai egységek száma változó 
  und – a bibliográfiai egységek száma nem ismert 
$v Számozási folytonosság (ismételhető) 

c – folyamatosan növekvő számozás 
  r – bibliográfiai egységenként újrakezdődő számozás 
$w Gyakoriság (nem ismételhető) 

a – Évenként   j – Havi háromszor 
b – Kéthavonta   k – folyamatosan frissülő 
c – Heti két alkalommal m – Havonta 
d – Naponta   q – Negyedévente 
e – Kéthetente   s – Havi két alkalommal 
f – Évente kétszer  t – Évi háromszor 
g – Kétévente   w – Hetente 
h – Háromévente   x – Teljesen szabálytalanul 
i – Heti három alkalommal   

$x Évfolyamváltás (nem ismételhető) 
Hónap  Nap  Évszak 
01-12  01-31  21 – Tavasz 
     22 – Nyár 
     23 – Ősz 
     24 – Tél 

$y Szabályossági séma (ismételhető) 
 
Megjelenési kód 
c - összetett 
o - kihagyott 
p – megjelentetett 
 
Kronológiatípus 
<Megjelenési kód><Kronológiakód 
meghatározása><Kronológiakód>,<Kronológiakód>,.. 
 
Kronológiakód meghatározása 
d – nap 
m – hónap 
s – évszám 
w – hét 
y – év 
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Kronológiatípus és kódséma: 
 
Kronológiatípus kódja  Lehetséges kódséma Példa  Jelentés 
d     dd    su   vasárnap 
d     DD    08   minden hónap 8. napja 
m     MM    09  Szeptember 
d     MMDD   0925   Szeptember 25-e 
s     SS    22   nyár 
w     WWdd   03we   harmadik szerda 
w     MMWWdd   0599tu  május utolsó csütörtöke 
w     MMWWdd   0802we  augusztus 2. szerdája 
w     MMWW   1204   December 4. hete 
y     YYYY    yyy1/yyy2  kétéves időtartam 
 
Sémaleírás: 
 
Séma  Jelentés  Jelleg   lehetséges értékek 
dd  nap   alfabetikus  mo-su 
DD  nap   numerikus  01-31 
ww  hét   numerikus  01-53 
WW  hét   numerikus  99, 98, 97, 00, 01, 02, 03, 04, 05 
MM  hónap   numerikus  01-12 
SS  évszak   numerikus  21, 22, 23, 24 
y  év   numerikus  2002 
 
Sémaértékek: 
 
A hét egy napja- dd  Hét- ww  Hónap- MM  A hónap egy hete- WW 
mo – Hétfő   01-53   01-12   99 - Utolsó 
tu – Kedd       98 – Utolsó előtti 
we – Szerda       97 – Utolsó előtt két hónappal 
th – Csütörtök      00 - Minden 
fr – Péntek       01 - Első 
sa – Szombat       02 - Második 
su – Vasárnap       03 - Harmadik 
        04 - Megyedik 
        05 - Ötödik 
A hónap egy napja- DD  Évszak- SS 
01-31     21 – Tavasz 
     22 – Nyár 
     23 – Ősz 
     24 – Tél 
 
Számozástípus 
<Megjelenési kód><Számozáskód meghatározása><Számozáskód>,<Számozáskód>,...  
 
Számozáskód meghatározása 
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e1 – Számozás, 1. szint 
e2 – Számozás, 2. szint 

 
 

$z Számozási séma (ismételhető) 
 
Számozásjelölés típusa 
a – szám 
b – betű 
c – Összetett, először szám 
d – Összetett, először betű 
e – Szimbólum vagy karakter 
 
Kis- vagy nagybetű 
a – egyik sem 
b – kisbetű 
c – nagybetű 
d – kis- és nagybetű vegyesen 
 
Írásrendszer/Típus kódja 
négyelemű kód, forrása : www.unicode.org/iso15924/ 
an## – arab szám 
rn## - római szám 

 
Egyéb részegység-elnevezés: 

$o Az egység típusa (ismételhető) 
$t Másolat (nem ismételhető) 

  
Kontroll almezők: 

$2 A részegység-elnevezés rövidítésének forrása (ismételhető) 
$3 Megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

863 Számozás és kronológia - Alapvető bibliográfiai egység 

(ismételhető) 

864 Számozás és kronológia - Kiegészítő anyag (ismételhető) 

865 Számozás és kronológia - Indexek (ismételhető) 

Első indikátor: 
A mező kódolási szintje 

üres  Nincs információ megadva 
3 Holding 3. szintje [863/864] 
4 Holding 4. szintje 
5 Holding 4. szintje darab megnevezéssel 

  
Második indikátor: 
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A holdingok formája 
üres Nincs információ megadva 
0 Tömörített [863/864] 
1 Tömörítetlen 
2 Tömörített, szöveges megjelenítéssel [863/864] 
3 Tömörítetlen, szöveges megjelenítéssel 
4 Nem publikált egység(ek) 

  
Almezők: 
Számozás 

$a Számozás első szintje (nem ismételhető) 
$b Számozás második szintje (nem ismételhető) 
$c Számozás harmadik szintje (nem ismételhető) 
$d Számozás negyedik szintje (nem ismételhető) 
$e Számozás ötödik szintje (nem ismételhető) 
$f Számozás hatodik szintje (nem ismételhető) 
$g Alternatív számozási séma, számozás első szintje (nem ismételhető) 
$h Alternatív számozási séma, számozás második szintje (nem ismételhető) 

 
Kronológiai 

$i Kronológia első szintje (nem ismételhető) 
$j Kronológia második szintje (nem ismételhető) 
$k Kronológia harmadik szintje (nem ismételhető) 
$l Kronológia negyedik szintje (nem ismételhető) 
$m Alternatív számozási séma, kronológia (nem ismételhető)   
$v Kibocsátás dátuma (ismételhető) [865] 

  
Deszkriptorok: 

$n Gregorián év – konvertált (nem ismételhető) 
$o Az egység címe (ismételhető) 
$p Példányazonosító (nem ismételhető) 
$q Egység fizikai állapota (nem ismételhető) 

  
Számok és kódok 

$s Szerzői jog cikk-díj kód (Copyright article-fee code) (ismételhető) 
$t Példányok száma (nem ismételhető) 
$w Hiány/Szünet indikátor (nem ismételhető) 
g – állományhiány vagy a szünet oka nem ismert 
n – szünet a megjelenésben 

  
Megjegyzések 

$x Nem nyilvános megjegyzés (ismételhető) 
$z Nyilvános megjegyzés (ismételhető) 

 
Kontroll almezők 

$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
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866 Szöveges állományinformációk - Alapvető bibliográfiai egység 

(ismételhető) 

867 Szöveges állományinformációk - Kiegészítő anyag (ismételhető) 

868 Szöveges állományinformációk – Indexek (ismételhető) 

Első indikátor: 
A mező kódolási szintje 

üres  Nincs információ megadva 
3 Holding 3. szintje 
4 Holding 4. szintje 
5 Holding 4. szintje darab megnevezéssel  

 

Második indikátor: 

A jelölés típusa 

0 Nem szabványos 

1 ANSI/NISO Z39.71 vagy ISO 10324 

2 ANSI Z39.42 

7 Forrás a $2 almezőben megadva 

 

Almezők: 

$a Szöveges állományinformációk (nem ismételhető) 

$x Nem nyilvános megjegyzés (ismételhető) 

$z Nyilvános megjegyzés (ismételhető) 

$2 A jelölés forrása (nem ismételhető) 

$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 

$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

876 Példányinformáció - Alapvető bibliográfiai egység (ismételhető) 

877 Példányinformáció - Kiegészítő anyag (ismételhető) 

878 Példányinformáció - Indexek (ismételhető) 

Első indikátor: 
üres  Nincs definiálva 

  
Második indikátor: 

üres  Nincs definiálva 
  
Almezők: 

$a Belső azonosító szám (nem ismételhető) 
$b Érvénytelen vagy törölt belső azonosító szám (ismételhető) 
$c Ár (ismételhető) 
$d Beszerzés dátuma (ismételhető) 
$e Beszerzés forrása (ismételhető) 
$h Használati korlátozások (ismételhető) 
$j Példány státusz (ismételhető) 
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$l Ideiglenes hely (ismételhető) 
$p Példányazonosító (ismételhető) 
$r Érvénytelen vagy törölt példányazonosító (ismételhető) 
$t Példányok száma (nem ismételhető) 
$x Nem nyilvános megjegyzés (ismételhető) 
$z Nyilvános megjegyzés (ismételhető) 
$3 Megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

880 Alternatív írásrendszerű adatok (ismételhető) 

Első indikátor: 
Jelentése ugyanaz, mint a kapcsolódó mezőnél 

 
Második indikátor: 

Jelentése ugyanaz, mint a kapcsolódó mezőnél 
 
Almezők: 

$a-z Ugyanaz, mint a kapcsolódó mezőnél 
$0-5 Ugyanaz, mint a kapcsolódó mezőnél 
$7-9 Ugyanaz, mint a kapcsolódó mezőnél 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 

883 A gép által létrehozott metaadatok eredete (ismételhető) 

Első indikátor: 
A gép hozzárendelésének módja 

üres  Nincs információ megadva/nem alkalmazható 
0  Teljesen gépi generálás 
1  Részben gépi generálás 

  
Második indikátor: 

üres  Nincs definiálva 
  
Almezők: 

$a Generálási folyamat (nem ismételhető) 
$c Bizalmi érték (nem ismételhető) 
$d Generálás dátuma (nem ismételhető) 
$q Generáló ügynökség (nem ismételhető) 
$x Érvényesség és dátum (nem ismételhető) 
$u URI (Uniform Resource Identifier) (nem ismételhető) 
$w Bibliográfiai rekord kontroll szám (ismételhető) 
$0 Authority rekord kontroll szám (ismételhető) 
$1 Real World Object URI (ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

884 Konverziós információ leírása (ismételhető) 

Első indikátor: 
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üres  Nincs definiálva 
  
Második indikátor: 

üres  Nincs definiálva 
  
Almezők: 

$a Konvertálás folyamata (nem ismételhető) 
$g Konvertálás dátuma (nem ismételhető) 
$k A forrás metaadatainak azonosítója (nem ismételhető) 
$q Konverziós ügynökség (nem ismételhető) 
$u URI (Uniform Resource Identifier) (ismételhető) 

 


