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Authority adat MARC 21 formátumban 
 
1999-es kiadás 
Update No. 1 (October 2000) through Update No. 27 (November 2018) 
Forrás: https://www.loc.gov/marc/authority/ 
 
ford.:  Gyuricza Andrea, email: gyuricza.andrea@konyvtar.mta.hu 
 
LDR Rekordfej (nem ismételhető) 
 

Nincs definiált indikátor 
 
Karakterpozíciók 
 
00-04 Rekordhossz 
 
05 A rekord állapota   
        a  a leírási szint emelkedése    
        c     javított/módosított 
        d    törölt 
        n    új 
        o    elavult 
        s     törölt: szétvált 
        x    törölt: helyettesített 

 
06 A rekord típusa 
        z  authority adat 
 
07-08   Nem definiált 
 
09 Karakterkódolás 
        üres  MARC-8 
        a    UCS/Unicode 
 
10 Indikátor hossza: ez mindig "2" (automatikusan generált) 
 
11 Almező-azonosító hossza: ez mindig "2" (automatikusan generált) 
 
12-16   Az adatok báziscíme: automatikusan generált 
 
17       A leírási szint 
        n    teljes authority rekord 
        o    nem teljes authority rekord 
 
18  Központozási irányelv 
        üres  nincs információ megadva 
        c    központozás nélkül 
        i    központozással 
        u    ismeretlen 

https://www.loc.gov/marc/authority/
mailto:gyuricza.andrea@konyvtar.mta.hu
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19 Nem definiált 
 
20 Mezőhosszúság meghatározása 
 4  karakterek száma (Directory mezőben definiálva: mindig 4)  
 
21 Kezdő karakterpozíció hossza 
 5  karakterek száma (Directory mezőben definiálva: mindig 5)  
 
22 A végrehajtás által meghatározott rész hossza 
 0  karakterek száma (MARC21-ben a Directory mezőben nem definiált: mindig 
0)  
 
23      Nem definiált 

0 nem definiált  
 
001 Rekordazonosító (nem ismételhető) 
 
003 A rekordazonosítót kiadó szervezet MARC-kódja (nem ismételhető) 
 
005 A legkésőbbi tranzakció ideje és dátuma (nem ismételhető) 
 
008 Állandó hosszúságú adatelemek (nem ismételhető) 

 
Nincs definiált indikátor 

 
Karakterpozíciók 
 
00-05   Az adatbázisba kerülés dátuma: automatikusan generált 
 
06  Földrajzi alosztás 

üres    földrajzilag nem felosztható 
d    közvetlen földrajzi alosztás 
i     közvetett földrajzi alosztás 
n    nem alkalmazható 
|     nem kódolható 

 
07      Karakterkészlet 

a    nemzetközi szabvány 
b    nemzeti szabvány 
c    nemzeti könyvtári szabvány 
d    nemzeti könyvtári vagy bibliográfiai ügynökségi szabvány 
e    helyi szabvány 
f    ismeretlen eredetű szabvány 
g    egyezményes (hagyományos átírás, hagyományos névalak a katalogizáló 
nyelvén) 
n   nem alkalmazható 
|    nem kódolható 
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08     A katalógus nyelve 
üres    nincs információ megadva 
b    angol és francia 
e    csak angol 
f    csak francia 
|    nem kódolható 

 
09       A rekord típusa 

 a    egységesített alak, kiemelt hozzáférési ponthoz tartozó 
b    lásd utaló (helyettesítő) 
c    lásd még utaló (bővítő, elágazó) 
d    alosztás 
e    magyarázó utaló (csomópont) 
f    egységesített alak és alosztás 
g    utaló és alosztás 
|    nem kódolható 

 
10       Leíró katalogizálási szabvány 
 a    korábbi szabályozás 

b    AACR 1 
c     AACR 2 
d    AACR 2 kompatibilis 
z    egyéb 
n    nem alkalmazható                 
|     nem kódolható 

 
11       Tárgyszórendszer/tezaurusz 

a    Kongresszusi Könyvtár tárgyszavai (LCSH) 
  b    LC gyermekirodalom tárgyszavai 
   c    Orvostudományi tárgyszavak (MeSH) 
  d   Nemzeti Mezőgazdasági Könyvtár authority állomány 
  k    Kanadai tárgyszavak 
  n    nem alkalmazható 
   r    Művészeti és építészeti tezaurusz (Getty Vocabulary Program) 
   s    Sears-féle tárgyszójegyzék (Sears list of subject headings) 
   v    Repertoire de vedettes-matiere tárgyszavai 
  z    egyéb 
   |    nem kódolható 
 
12      A sorozat típusa 
   a    monografikus sorozat 
   b    többkötetes monografikus kiadvány 
   c    sorozat-szerű, nem sorozat 
   n    nem alkalmazható 
   z    egyéb 
   |   nem kódolható 
 
13     Számozott vagy számozatlan sorozat 
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   a    számozott 
   b    számozatlan 
   c    változó számozással 
   n    nem alkalmazható 
   |    nem kódolható 
 
14       Használata hozzáférési pontként – Kiemelt vagy további hozzáférési pont 
   a    alkalmas 
   b    nem alkalmas 
   |    nem kódolható 
 
15       Használata hozzáférési pontként – Tárgyi hozzáférési pont 
   a    alkalmas 
   b    nem alkalmas 
   |    nem kódolható 
 
16       Használata hozzáférési pontként – Sorozat további hozzáférési pontja 
   a    alkalmas 
   b    nem alkalmas 
   |    nem kódolható 
 
17       Az alosztás típusa 
   a    tematikus 
   b    formai 
   c    kronologikus 
   d    földrajzi 
   e    nyelvi 
   n    nem alkalmazható 
   |    nem kódolható 
 
18-27   Nem definiált karakterpozíciók 
    üres   nem definiált 
    |   nem kódolható 
 
28       Kormányzati szerv típusa 
   üres    nem kormányzati szerv 
   a    egy ország önálló vagy félig önálló része 
   c    több székhelyű 
   f    szövetségi/nemzeti 
  i    nemzetközi/kormányközi 
   l    helyi  
   m   államközi 
   o    kormányzati intézmény (nem meghatározott) 
  s    állami, tartományi, területi, alárendelt stb. 
   u    nem ismert, hogy kormányzati szerv hivatala-e 
  z    egyéb  
   |    nem kódolható 
 
29       Hivatkozásértékelés 
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    a    az utalók összhangban vannak a hozzáférési ponttal 
    b    az utalók nem feltétlenül vannak összhangban a hozzáférési ponttal 
    n    nem alkalmazható 
    |    nem kódolható 
 
30       Nem definiált karakterpozíciók 
    üres  nem definiált 
    |   nem kódolható 
 
31       Rekord frissítés folyamata 
 a    használható rekord 
   b    frissítés alatt (nem használható) 
   |    nem kódolható 
 
32   Nem megkülönböztetett személynév 
   a    megkülönböztetett személynév 
   b    nem megkülönböztetett személynév 
   n    nem alkalmazható 
   |    nem kódolható 
 
33       Létrehozási szint 
   a    teljesen elkészült 
   b   emlékeztető, feljegyzés 
   c    ideiglenes, átmeneti 
   d    előzetes 
   n    nem alkalmazható 
   |    nem kódolható 
 
34-37   Nem definiált karakterpozíciók 
    üres  nem definiált 
    |   nem kódolható 
 
38       A rekord módosításának jellege 
   üres    nem módosított 
   s    rövidített 
   x    hiányzó karakterek 
   |    nem kódolható 
 
39        Katalogizálás forrása 
   üres    nemzeti bibliográfiai intézmény 
   c    közös katalogizálási program 
   d    egyéb 
  u    ismeretlen 
   |    nem kódolható 
 
010 A Library of Congress rekordazonosítója (nem ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
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Második indikátor: 

üres Nem definiált 
  
Almezők: 

$a LC azonosító szám (nem ismételhető) 
$z Törölt vagy érvénytelen LC azonosító szám (ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

014 Kapcsolat sorozat vagy többrészes kiadvány bibliográfiai rekordjához 
(ismételhető) 

 
Első indikátor:  

üres Nem definiált 
 
Második indikátor: 

üres Nem definiált 
 
Almezők: 

$a Kapcsolódó bibliográfiai rekord rekordazonosítója (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (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 Nem definiált 
  
Almezők: 

$a Rekord azonosító szám (nem ismételhető) 
$z Törölt vagy érvénytelen azonosító szám (ismételhető) 
$2 Forrás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 
020 ISBN (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
  
Második indikátor: 

üres Nem definiált 
 
Almezők: 

$a ISBN (nem ismételhető) 
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$c A hozzáférés feltételei (nem ismételhető) 
$q Minősítő információ (ismételhető) 
$z Törölt, érvénytelen ISBN (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 
022 ISSN (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

  
Almezők: 

$a ISSN (nem ismételhető) 
$l ISSN-L (nem ismételhető) 
$m Törölt ISSN-L (ismételhető) 
$y Hibás ISSN (ismételhető) 
$z Törölt ISSN (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

024 Egyéb szabványos azonosítószámok (ismételhető) 
 
Első indikátor: 
A szabványos azonosító szám vagy kód típusa 
 7 A forrás a $2 almezőben 
 8 Meg nem határozott típusú szabványos azonosító vagy kód 
 
Második indikátor: 

üres Nem definiált 
 
Almezők: 

$a Szabványos szám vagy kód (nem ismételhető) 
$c A hozzáférés feltételei (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 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

031 Zenei incipit információ (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
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Második indikátor: 
üres Nem definiált 

  
Almezők: 

$a Mű száma (nem ismételhető)  
$b Tétel száma (nem ismételhető)  
$c Idézet száma (nem ismételhető)  
$d Felirat vagy címsor (ismételhető)  
$e Szerep (nem ismételhető)  
$g Hangjegykulcs (nem ismételhető)  
$m Hang, hangszer (nem ismételhető)  
$n Hangnem szignatúra (nem ismételhető)  
$o Időbélyegző (nem ismételhető)  
$p Zenei megjegyzés (nem ismételhető)   
$q Általános megjegyzés (ismételhető)  
$r Hangnem (nem ismételhető)  
$s Kódolt érvényességi megjegyzés (ismételhető)  
$t Szöveg incipit (ismételhető)  
$u URI (Uniform Resource Identifier) (ismételhető)  
$y Linkszöveg (ismételhető)  
$z Nyilvános megjegyzés (ismételhető)  
$2 Rendszerkód (nem ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

034 Kódolt matematikai térképészeti adatok (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 
Második indikátor: 
A gyűrű típusa 
 üres Nem alkalmazható 

0 Külső gyűrű 
1 Belső/kizáró gyűrű 

  
Almezők: 

$d Koordináták – nyugati hosszúság (nem ismételhető) 
$e Koordináták – keleti hosszúság (nem ismételhető) 
$f Koordináták – északi szélesség (nem ismételhető) 
$g Koordináták – déli szélesség (nem ismételhető) 
$j Deklináció – északi határérték (nem ismételhető) 
$k Deklináció – déli határérték (nem ismételhető) 
$m Rektaszcenzió – keleti határérték (nem ismételhető) 
$n Rektaszcenzió – nyugati határérték (nem ismételhető) 
$p Napéjegyenlőség (nem ismételhető) 
$r Földtől való távolság (nem ismételhető) 
$s G-gyűrű szélesség (ismételhető) 
$t G-gyűrű hosszúság (ismételhető) 
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$x Kezdő dátum (nem ismételhető) 
$y Záró dátum (nem ismételhető) 
$z Földön kívüli égitest neve (nem ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 Forrás (nem ismételhető) 
$3 Vonatkozó dokumentumrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 
 

035 Rendszer azonosító szám (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 
Második indikátor: 

üres Nem definiált 
  
Almezők: 

$a Rendszer azonosító szám (nem ismételhető) 
 $z Törölt vagy érvénytelen azonosító szám (nem ismételhető) 
 $6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 

$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

040 A katalogizálás forrásának kódja (nem ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 
Második indikátor: 

üres Nem definiált 
 
Almezők: 

$a Az eredeti katalogizálást végző intézmény (nem ismételhető) 
$b A katalogizálás nyelve (nem ismételhető) 
$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 
$f Tárgyszórendszer/tezaurusz szabályzat megjelölése (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 
042 Hitelesítő kód (nem ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 

http://www.loc.gov/standards/sourcelist/descriptive-conventions.html
http://www.loc.gov/standards/sourcelist/descriptive-conventions.html
http://www.loc.gov/standards/sourcelist/descriptive-conventions.html
http://www.loc.gov/standards/sourcelist/descriptive-conventions.html
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üres Nem definiált 
 
Almezők: 

$a Hitelesítő kód (ismételhető) 
 
043 Földrajzi területazonosító (nem ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Földrajzi területazonosító (ismételhető) 
$b Helyi földrajzi területazonosító (ismételhető) 
$c ISO azonosító (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 A helyi azonosító forrása (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
045 A dokumentum tartalmának ideje (nem ismételhető) 
 
Első indikátor: 
  A korszak típusa a $b vagy $c almezőben 

üres Nincs $b vagy $c almező  
0 Egyedül álló dátum/idő 
1 Többszörös dátum/idő 
2 Időtartam 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Korszak kódja (ismételhető)  
$b Formalizált dátum i.e. 9999 után (ismételhető)  
$c Formalizált dátum i.e. 9999 előtt (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
046 Különleges kódolt dátumok (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 
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Almezők: 

$f Születési idő (nem ismételhető) 
$g Halálozási idő (nem ismételhető) 
$k Kezdő vagy egyetlen létrehozott dátum (nem ismételhető) 
$l Létrehozás időintervallumának záró dátuma (nem ismételhető) 
$o Gyűjteményes tartalom egyetlen vagy kezdő dátuma (nem ismételhető) 
$p Gyűjteményes tartalom záró dátuma (nem ismételhető) 
$q Létrehozás dátuma (nem ismételhető) 
$r Megszűnés dátuma (nem ismételhető) 
$s Időszak kezdete (nem ismételhető) 
$t Időszak vége (nem ismételhető) 
$u URI (Uniform Resource Identifier) (ismételhető) 
$v Információ forrása (ismételhető) 
$2 Dátum forrása (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
050 Kongresszusi Könyvtár (LC) jelzet (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
A jelzet forrása 

0 LC által kijelölt 
4 Más ügynökség által kijelölt 
 

Almezők: 
$a Osztályozási jelzet (nem ismételhető) 
$b Példányazonosító (pl. Cutter-szám) (nem ismételhető) 
$d Kötetek/dátumok, amire a szám vonatkozik (nem ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
052 Földrajzi osztályozási rendszer (ismételhető) 
 
Első indikátor: 
Kód forrása 

üres Library of Congress osztályozási jelzete 
1 U.S. Dept. of Defense osztályozási jelzete 
7 Forrás a $2 almezőben 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 
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Almezők: 
$a Földrajzi osztályozás terület-azonosítója (nem ismételhető) 
$b Földrajzi osztályozás részterület-azonosítója (ismételhető) 
$d Lakott hely neve (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 A kód forrása (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
053 Library of Cogress (LC) osztályozási jelzet (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
Az osztályozási jelzet forrása 

0 LC által kijelölt 
4 Más ügynökség által kijelölt 

 
Almezők: 

$a Egyelemű osztályozási jelzet vagy egy többelemű osztályozási jelzet kezdő 
eleme (nem ismételhető) 
$b Többelemű osztályozási jelzet záró eleme (nem ismételhető) 
$c Magyarázó fogalom (nem ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
055 Library and Archives Canada (LAC) jelzet (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
Az osztályozási jelzet forrása 

0 LAC által kijelölt 
4 Más ügynökség által kijelölt 

 
Almezők: 

$a Osztályozási jelzet (nem ismételhető) 
$b Példányazonosító (pl. Cutter-szám) (nem ismételhető) 
$d Kötetek/dátumok, amire a szám vonatkozik (nem ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 Jelzet forrása (nem ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
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$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
060 National Library of Medicine (NLM) jelzet (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
Az osztályozási jelzet forrása 

0 NLM által kijelölt 
4 Más ügynökség által kijelölt 

 
Almezők: 

$a Osztályozási jelzet (nem ismételhető) 
$b Példányazonosító (pl. Cutter-szám) (nem ismételhető) 
$d Kötetek/dátumok, amire a szám vonatkozik (nem ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
 
065 Egyéb osztályozási jelzet (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Egyelemű osztályozási jelzet vagy egy többelemű osztályozási jelzet kezdő 
eleme (nem ismételhető) 
$b Többelemű osztályozási jelzet záró eleme (nem ismételhető) 
$c Magyarázó fogalom (nem ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 A jelzet forrása (nem ismételhető)  
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
 
066 Használt karakterkészletek (nem ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
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Második indikátor: 

üres Nem definiált 
 
Almezők: 

$a Elsődleges G0 karakterkészlet (nem ismételhető) 
$b Elsődleges G1 karakterkészlet (nem ismételhető) 
$c Változó G0 vagy G1 karakterkészlet (ismételhető) 

 
070 National Agricultural Library (NAL) jelzet (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Osztályozási jelzet (nem ismételhető) 
$b Példányazonosító (pl. Cutter-szám) (nem ismételhető) 
$d Kötetek/dátumok, amire a szám vonatkozik (nem ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
072 Tárgyszó-osztályozási rendszer (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
A kód forrása 
 üres Nincs információ megadva  
 0 NAL Tárgyszó-osztályozási kódok listája 
 7 Forrás a $2 almezőben 
 
Almezők: 

$a Szakcsoportkód (nem ismételhető)  
$x Tárgyszó-osztályozási kód alosztás (ismételhető)  
$2 A kód forrása (nem ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
073 Alosztás használat (nem ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 



2018.04.16. (No. 25. alapján) 

15 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Alosztás használat (ismételhető)  
$z A kód forrása (nem ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
075 Entitás típusa (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Egység típusának kifejezése (ismételhető) 
$b Egység típusának kódja (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 Forrás (nem ismételhető) 

 
080 Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) (ismételhető) 
 
Első indikátor: 
Kiadás típusa 
 üres Nincs információ megadva 
 0 Teljes 
 1 Rövidített 
 
Második indikátor: 

üres Nem definiált 
 
Almezők: 

$a ETO jelzet (nem ismételhető) 
$b Példányazonosító (pl. Cutter-szám) (nem ismételhető) 
$x Általános közös alosztások (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 Kiadás azonosító (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
082 Dewey Tizedes Osztályozási jelzet (ismételhető) 
 
Első indikátor: 
Kiadás típusa 
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 0 Teljes 
 1 Rövidített 
 7 Egyéb kiadás megadása a $2 almezőben 
 
Második indikátor: 
Az osztályozási jelzet forrása 

üres Nincs információ megadva 
0 LC által kijelölt 
4 Más ügynökség által kijelölt 

 
Almezők: 

$a Osztályozási jelzet (nem ismételhető) 
$b Példányazonosító (pl. Cutter-szám) (nem ismételhető) 
$d Kötetek/dátumok, amire a szám vonatkozik (nem ismételhető) 
$2 Kiadás jelzés (nem ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
083 További Dewey Tizedes Osztályozási jelzet (ismételhető) 
 
Első indikátor: 
Kiadás típusa 
 0 Teljes 
 1 Rövidített 
 7 Egyéb kiadás megadása a $2 almezőben 
 
Második indikátor: 
Az osztályozási jelzet forrása 

0 LC által kijelölt 
4 Más ügynökség által kijelölt 

 
Almezők: 

$a Osztályozási jelzet egyetlen jelzete vagy az időtartam kezdete (nem 
ismételhető) 
$b Osztályozási jelzet záró időtartama (nem ismételhető) 
$c Magyarázó fogalom (nem ismételhető) 
$y Tábla sorszáma belső alárendelés vagy kiegészítés céljából (ismételhető) 
$z Táblaazonosító (nem ismételhető) 
$2 Kiadásjelzés (nem ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
086 Közigazgatási Dokumentum jelzete (ismételhető) 
 
Első indikátor: 
Jelzet forrása 

üres Forrás a $2 almezőben  
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0 Superintendent of Documents Classification System  
1 Government of Canada Publications: Outline of Classification  

 
Második indikátor: 

üres Nem definiált 
  
Almezők: 

$a Osztályozási jelzet (nem ismételhető)  
$d Kötetek/dátumok, amire a szám vonatkozik (nem ismételhető)  
$z Törölt/érvénytelen jelzet (ismételhető)  
$2 Jelzet forrása (nem ismételhető)  
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
087 Közigazgatási Dokumentum Osztályozási jelzete (ismételhető) 
 
Első indikátor: 
Jelzet forrása 

üres Forrás a $2 almezőben  
0 Superintendent of Documents Classification System  
1 Government of Canada Publications: Outline of Classification  

 
Második indikátor: 

üres Nem definiált 
 
Almezők: 

$a Osztályozási rendszer egyetlen jelzete vagy az időtartam kezdete (nem 
ismételhető) 
$b Osztályozási jelzet záró időtartama (nem ismételhető) 
$c Magyarázó információ (nem ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 Jelzet forrása (nem ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
09X Helyi jelzetek 
 
100 Kitüntetett hozzáférési pont – Személynév (nem ismételhető) 
 
Első indikátor: 

0 Egyéni név  
1 Vezetéknév  
3 Család neve  
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 
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Almezők: 
$a Személynév (nem ismételhető)  
$b A személynév számeleme (nem ismételhető)  
$c A névhez kapcsolódó titulusok, egyéb szavak (ismételhető)  
$d A névhez kapcsolódó dátumok (nem ismételhető)  
$e Kapcsolatjelölő fogalom (ismételhető)  
$f A mű keletkezési ideje (nem ismételhető)  
$g Egyéb információk (ismételhető)  
$h Médium (nem ismételhető)  
$j Közvetve azonosítás kifejezése (ismételhető) 
$k Formai altárgyszó (ismételhető)  
$l A mű nyelve (nem ismételhető)  
$m A zenei előadás médiuma (ismételhető)  
$n A mű részének száma (ismételhető)  
$o A zenemű átdolgozására vonatkozó információ (nem ismételhető)  
$p A mű részének címe (ismételhető)  
$q A név teljesebb formája (nem ismételhető)  
$r A zenemű hangneme (nem ismételhető)  
$s Változat (nem ismételhető)  
$t A mű címe (nem ismételhető)  
$v Formai alosztás (ismételhető)  
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető)  
 

110 Kitüntetett hozzáférési pont – Testületi név (nem ismételhető) 
 
Első indikátor: 

0 Fordított névsorrendet tartalmazó  
1 Közigazgatási terület neve  
2 A név eredeti sorrendben  

 
Második indikátor: 

üres nem definiált  
 
Almezők: 

$a A testület vagy közigazgatási terület neve (nem ismételhető)  
$b A testület alárendelt egysége (ismételhető)  
$c A rendezvény helye (ismételhető)  
$d A rendezvény vagy az egyezmény aláírásának ideje (ismételhető) 
$e Kapcsolatjelölő fogalom (ismételhető)  
$f A mű keletkezési ideje (nem ismételhető)  
$g Egyéb információk (ismételhető)  
$h Médium (nem ismételhető) 
$k Formai altárgyszó (ismételhető)  
$l A mű nyelve (nem ismételhető)  
$m A zenei előadás médiuma (ismételhető) 
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$n A rendezvény vagy mű részének száma (ismételhető)  
$o A zenemű átdolgozására vonatkozó információ (nem ismételhető) 
$p A mű részének címe (ismételhető)  
$r A zenemű hangneme (nem ismételhető) 
$s Változat (nem ismételhető) 
$t A mű címe (nem ismételhető)  
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 
 

111 Kitüntetett hozzáférési pont – Rendezvénynév (nem ismételhető)  
 
Első indikátor: 

0 Fordított névsorrendet tartalmazó  
1 Közigazgatási terület neve  
2 A név eredeti sorrendben 
  

Második indikátor: 
üres nem definiált  
 

Almezők:  
$a A rendezvény vagy közigazgatási terület neve, mint hozzáférési pont (nem 
ismételhető)  
$c A rendezvény helye (ismételhető)  
$d A rendezvény vagy az egyezmény aláírásának ideje (nem ismételhető)  
$e Alárendelt egység (ismételhető)  
$f A mű keletkezési ideje (nem ismételhető)  
$g Egyéb információk (ismételhető)  
$h Médium (nem ismételhető) 
$j Kapcsolatjelölő fogalom (ismételhető)  
$k Formai altárgyszó (ismételhető)  
$l A mű nyelve (nem ismételhető)  
$n A rendezvény vagy mű részének száma (ismételhető)  
$p A mű részének címe (ismételhető)  
$q A közigazgatási terület nevét követő rendezvénynév (nem ismételhető)  
$s Változat (nem ismételhető) 
$t A mű címe (nem ismételhető)  
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 
 

130 Kitüntetett hozzáférési pont – Preferált cím (nem ismételhető)  
 



2018.04.16. (No. 25. alapján) 

20 
 

Első indikátor: 
üres nem definiált  

 
Második indikátor: 

0-9 A rendezésből kihagyandó karakterek száma 
 

Almezők: 
$a Preferált cím (nem ismételhető)  
$d Az egyezmény aláírásának ideje (ismételhető)  
$f A mű keletkezési ideje (nem ismételhető)  
$g Egyéb információk (ismételhető)  
$h Médium (nem ismételhető)  
$k Formai altárgyszó (ismételhető)  
$l A mű nyelve (nem ismételhető)  
$m A zenei előadás médiuma (ismételhető) 
$n A mű részének száma (ismételhető)  
$o A zenemű átdolgozására vonatkozó információ (nem ismételhető) 
$p A mű részének címe (ismételhető)  
$r A zenei mű hangneme (nem ismételhető) 
$s Változat (nem ismételhető)  
$t A mű címe (nem ismételhető) 
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
147 Kitüntetett hozzáférési pont – Esemény (nem ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Esemény megnevezése (nem ismételhető) 
$c Esemény helye (ismételhető) 
$d Esemény ideje (nem ismételhető) 
$g Egyéb információk (ismételhető)  
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 
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148 Kitüntetett hozzáférési pont – Kronológiai tárgyszó (nem ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

  
Almezők: 

$a Kronológiai tárgyszó (nem ismételhető)  
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
150 Kitüntetett hozzáférési pont – Helyi tárgyszó (nem ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Helyi tárgyszó vagy földrajzi név (nem ismételhető) 
$b Földrajzi nevet követő helyi tárgyszó (nem ismételhető) 
$g Egyéb információk (ismételhető)  
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
151 Kitüntetett hozzáférési pont – Földrajzi név (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres nem definiált 

 
Almezők: 

$a Földrajzi név (nem ismételhető)  
$g Egyéb információk (ismételhető) 
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$x Általános alosztás (ismételhető) 
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$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 
 

155 Kitüntetett hozzáférési pont – Műfaj/formai tárgyszó (nem ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Műfaj tárgyszó (nem ismételhető)  
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
162 Kitüntetett hozzáférési pont – Az előadás médiuma tárgyszó (nem 
ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Az előadás médiuma tárgyszó (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
180 Kitüntetett hozzáférési pont – Általános alosztás (nem ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$v Formai alosztás (ismételhető) 
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
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$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
181 Kitüntetett hozzáférési pont – Földrajzi alosztás (nem ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$v Formai alosztás (ismételhető) 
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
182 Kitüntetett hozzáférési pont – Kronológiai alosztás (nem ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$v Formai alosztás (ismételhető) 
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
185 Kitüntetett hozzáférési pont – Formai alosztás (nem ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$v Formai alosztás (ismételhető) 
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
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$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 
 
260 Összetett magyarázatos „lásd” tárgyi hivatkozás (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Kitüntetett névalak (ismételhető) 
$i Magyarázó szöveg (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
336 Tartalom típusa (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Tartalom típusát leíró kifejezés (ismételhető) 
$b Tartalom típusát leíró kód (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 Forrás (nem ismételhető) 
$3 Vonatkozó dokumentumrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
348 Lejegyzett zene formátuma (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Lejegyzett zene formátumát leíró kifejezés (ismételhető) 
$b Lejegyzett zene formátumát leíró kód (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 



2018.04.16. (No. 25. alapján) 

25 
 

$2 A kifejezés forrása (nem ismételhető) 
$3 Vonatkozó dokumentumrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
360 Összetett magyarázatos „lásd még” tárgyi hivatkozás (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Kitüntetett névalak (ismételhető) 
$i Magyarázó szöveg (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
368 A személy vagy testület egyéb jellemzői (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Testület típusa (ismételhető) 
$b Joghatóság típusa (ismételhető) 
$c Egyéb megjelölés (ismételhető) 
$d Személy neve (ismételhető) 
$s Időszak kezdete (nem ismételhető) 
$t Időszak vége (nem ismételhető) 
$u URI (Uniform Resource Identifier) (ismételhető) 
$v Az információ forrása (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 A kifejezés forrása (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
370 Kapcsolódó hely (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
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Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Születési hely (nem ismételhető) 
$b Halálozási hely (nem ismételhető) 
$c Kapcsolódó ország (ismételhető) 
$e Lakóhely, székhely (ismételhető) 
$f Egyéb kapcsolódó hely (ismételhető) 
$g A mű, kifejezés származási helye (ismételhető) 
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$s Időszak kezdete (nem ismételhető) 
$t Időszak vége (nem ismételhető) 
$u URI (Uniform Resource Identifier) (ismételhető) 
$v Az információ forrása (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 A kifejezés forrása (nem ismételhető) 
$3 Vonatkozó dokumentumrész (nem ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
371 Cím (ismételhető)   
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Cím (ismételhető) 
$b Város (nem ismételhető) 
$c Köztes joghatóság (nem ismételhető) 
$d Ország (nem ismételhető) 
$e Irányítószám (nem ismételhető) 
$m E-mail cím (ismételhető) 
$s Időszak kezdete (nem ismételhető) 
$t Időszak vége (nem ismételhető) 
$u URI (Uniform Resource Identifier) (ismételhető) 
$v Az információ forrása (ismételhető) 
$z Nyilvános megjegyzés (ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
372 Tevékenységi terület (ismételhető)  
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Első indikátor: 
üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Tevékenységi terület (ismételhető) 
$s Időszak kezdete (nem ismételhető) 
$t Időszak vége (nem ismételhető) 
$u URI (Uniform Resource Identifier) (ismételhető) 
$v Az információ forrása (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 A kifejezés forrása (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
373 Kapcsolódó csoport (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Kapcsolódó csoport (ismételhető) 
$s Időszak kezdete (nem ismételhető) 
$t Időszak vége (nem ismételhető) 
$u URI (Uniform Resource Identifier) (ismételhető) 
$v Az információ forrása (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 A kifejezés forrása (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
374 Foglalkozás (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Foglalkozás (ismételhető) 
$s Időszak kezdete (nem ismételhető) 
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$t Időszak vége (nem ismételhető) 
$u URI (Uniform Resource Identifier) (ismételhető) 
$v Az információ forrása (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 A kifejezés forrása (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
375 Nem (biológiai) (ismételhető)   
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Nem (ismételhető) 
$s Időszak kezdete (nem ismételhető) 
$t Időszak vége (nem ismételhető) 
$u URI (Uniform Resource Identifier) (ismételhető) 
$v Az információ forrása (ismételhető) 
$2 A kifejezés forrása (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
376 Családjellemzők (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Családtípus (ismételhető) 
$b Híressé vált családtag (ismételhető) 
$c Nemesi, uralkodói cím (ismételhető) 
$s Időszak kezdete (nem ismételhető) 
$t Időszak vége (nem ismételhető) 
$u URI (Uniform Resource Identifier) (ismételhető) 
$v Az információ forrása (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 A kifejezés forrása (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 
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377 Kapcsolódó nyelv (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
A kód forrása 

üres Marc nyelvkód 
7 Forrás a $2 almezőben 

 
Almezők: 

$a Nyelvkód (ismételhető) 
$l Nyelv (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 A kifejezés forrása (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
378 A személynév legteljesebb formája (nem ismételhető)   
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$q A személynév legteljesebb formája (nem ismételhető) 
$u URI (Uniform Resource Identifier) (ismételhető) 
$v Az információ forrása (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
380 A mű formája (ismételhető)   
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a A mű formája (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 A kifejezés forrása (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 
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381 A mű vagy kifejezési forma egyéb megkülönböztető jellemzője (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a A mű vagy kifejezés egyéb megkülönböztető jellemzője (ismételhető) 
$u URI (Uniform Resource Identifier) (ismételhető) 
$v Az információ forrása (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 A kifejezés forrása (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
382 Az előadás médiuma (ismételhető)  
 
Első indikátor: 
Megjelenítési állandók 

üres Nincs információ megadva 
0 Előadás médiuma 
1 Előadás részleges médiuma 

 
Második indikátor: 

üres Nem definiált 
 
Almezők: 

$a Az előadás médiuma (ismételhető) 
$b Szólista (ismételhető) 
$d Kísérő hangszer (ismételhető) 
$e Együttesek száma ugyanazon típusban (ismételhető) 
$n Előadások száma ugyanazon médiumban (ismételhető) 
$p Alternatív előadás médium (ismételhető) 
$r Az együttesek mellett fellépő összes egyének száma (nem ismételhető) 
$s Az összes előadás száma (nem ismételhető) 
$t Az összes együttes száma (nem ismételhető) 
$v Megjegyzés (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 A kifejezés forrása (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
383 A zenemű numerikus jelölése (ismételhető)   
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Első indikátor: 
üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Sorozatszám (ismételhető) 
$b Opus szám (ismételhető) 
$c Tematikus indexszám (ismételhető) 
$d Tematikus indexkód (nem ismételhető) 
$e A kiadó kapcsolata az opus számmal (nem ismételhető) 
$2 Forrás (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
384 Hangnem (nem ismételhető) 
  
Első indikátor: 
Hangnem típusa 

üres Kapcsolat az eredetivel ismeretlen  
0 Eredeti hangnem  
1 Átültetett hangnem  

 
Második indikátor: 

üres Nem definiált  
 
Almezők: 

$a Hangnem (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
385 A közönség jellemzői (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a A célközönség meghatározása (ismételhető) 
$b Célközönség kódja (ismételhető) 
$m Demográfiai csoport meghatározása (ismételhető) 
$n Demográfiai csoport kódja (nem ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványszám (nem ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 Forrás (nem ismételhető) 
$3 Vonatkozó dokumentumrész (nem ismételhető) 
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$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 

 
386 LÉtrehozó/közreműködő jellemzői (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Létrehozó/közreműködő kifejezés (ismételhető) 
$b Létrehozó/közreműködő kód (ismételhető) 
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$m Demográfiai csoport kifejezés (nem ismételhető) 
$n Demográfiai csoport kód (nem ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 Forrás (nem ismételhető) 
$3 Vonatkozó dokumentumrész (nem ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
388 A készítés időszaka (ismételhető)  
 
Első indikátor:  
Időtartam típusa 

üres Nincs információ megadva 
1 Mű létrehozása 
2 Összesített mű létrehozása 

 
Második indikátor: 

üres Nem definiált 
 
Almezők: 

$a A készítés időszakának kifejezés (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 A kifejezés forrása (nem ismételhető) 
$3 Vonatkozó dokumentumrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
A különböző típusú authority adatokhoz tartozó egységesítő utaló mezők:  

400 – személynév  
410 – testületi név  
411 – rendezvénynév  
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430 – preferált cím  
447 – esemény 
448 – kronologikus tárgyszó  
450 – helyi tárgyszó  
451 – földrajzi név  
455 – műfaj/forma tárgyszó  
462 – előadás médiuma 
480 – általános alosztás  
481 – földrajzi alosztás  
482 – kronologikus alosztás  
485 – formai alosztás 
 

400 “Lásd innen" utaló – Személynév (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

0 Keresztnév  
1 Egy elemű családnév  
3 Családi név  

 
Második indikátor: 

üres Nem definiált  
 
Almezők: 

$a Személynév (nem ismételhető)  
$b A személynév számeleme (nem ismételhető)  
$c A névhez kapcsolódó titulusok, egyéb szavak (ismételhető)  
$d A névhez kapcsolódó dátumok (nem ismételhető)  
$e Kapcsolatjelölő fogalom (ismételhető) 
$f A mű keletkezési ideje (nem ismételhető)  
$g Egyéb információk (ismételhető) 
$h Médium (nem ismételhető) 
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$j Közvetve azonosítás kifejezése (ismételhető) 
$k Formai altárgyszó (ismételhető)  
$l A mű nyelve (nem ismételhető) 
$m A zenei előadás médiuma (ismételhető) 
$n A mű részének száma (ismételhető)  
$o A zenemű átdolgozására vonatkozó információ (nem ismételhető) 
$p A mű részének címe (ismételhető)  
$q A név teljesebb formája (nem ismételhető)  
$r A zenemű hangneme (nem ismételhető) 
$s Változat (nem ismételhető) 
$t A mű címe (nem ismételhető)  
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Speciális kapcsolat 
     /1 - Utalási korlátozás 
     /2 - Korábbi névalak 
     /3 - Utalás megjelenítése 
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$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 
 

410 "Lásd innen" utaló – Testületi név (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

0 Fordított névsorrendet tartalmazó  
1 Közigazgatási terület neve  
2 A név eredeti sorrendben  

 
Második indikátor: 

üres Nem definiált 
 
Almezők: 

$a A testület vagy közigazgatási terület neve (nem ismételhető)  
$b A testület alárendelt egysége (ismételhető)  
$c A rendezvény helye (ismételhető)  
$d A rendezvény vagy az egyezmény aláírásának ideje (ismételhető)  
$e Kapcsolatjelölő fogalom (ismételhető)  
$f A mű keletkezési ideje (nem ismételhető)  
$g Egyéb információk (ismételhető) 
$h Médium (nem ismételhető) 
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$k Formai altárgyszó (ismételhető)  
$l A mű nyelve (nem ismételhető)  
$m A zenei előadás médiuma (ismételhető) 
$n A rendezvény vagy mű részének száma (ismételhető) 
$o A zenemű átdolgozására vonatkozó információ (nem ismételhető) 
$p A mű részének címe (ismételhető)  
$r A zenemű hangneme (nem ismételhető) 
$s Változat (nem ismételhető) 
$t A mű címe (ismételhető)  
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Speciális kapcsolat 
     /1 - Utalási korlátozás 
     /2 - Korábbi névalak 
     /3 - Utalás megjelenítése 
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
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$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 
 

411 "Lásd innen" utaló – Rendezvénynév (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

0 Fordított névsorrendet tartalmazó  
1 Közigazgatási terület neve  
2 A név eredeti sorrendben 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 
 

Almezők:  
$a A rendezvény vagy közigazgatási terület neve, mint hozzáférési pont (nem 
ismételhető)  
$c A rendezvény helye (ismételhető)  
$d A rendezvény vagy az egyezmény aláírásának ideje (nem ismételhető)  
$e Alárendelt egység (ismételhető)  
$f A mű keletkezési ideje (nem ismételhető)  
$g Egyéb információk (nem ismételhető) 
$h Médium (nem ismételhető) 
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$j Kapcsolatjelölő fogalom (ismételhető) 
$k Formai altárgyszó (ismételhető)  
$l A mű nyelve (nem ismételhető)  
$n A rendezvény vagy mű részének száma (ismételhető)  
$p A mű részének címe (ismételhető)  
$q A közigazgatási terület nevét követő rendezvénynév (nem ismételhető)  
$s Változat (nem ismételhető) 
$t A mű címe (nem ismételhető)  
$v Formai alosztás (ismételhető)  
$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Speciális kapcsolat 
     /1 - Utalási korlátozás 
     /2 - Korábbi névalak 
     /3 - Utalás megjelenítése 
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 
 

430 „Lásd innen” utaló – Preferált cím (ismételhető) 
 
Első indikátor:  

üres Nem definiált 
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Második indikátor: 
0-9 A rendezésből kihagyandó karakterek száma 

 
Almezők: 

$a Preferált cím (nem ismételhető) 
$d Az egyezmény aláírásának dátuma (ismételhető) 
$f A mű keletkezési ideje (nem ismételhető) 
$g Egyéb információ (ismételhető) 
$h Médium (nem ismételhető) 
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$k Formai altárgyszó (ismételhető) 
$l A mű nyelve (nem ismételhető) 
$m A zenei előadás médiuma (ismételhető) 
$n A mű részeinek száma (ismételhető) 
$o A zenemű átdolgozására vonatkozó információ (nem ismételhető) 
$p A mű részének címe (ismételhető) 
$r A zenemű hangneme (nem ismételhető) 
$s Változat (nem ismételhető) 
$t A mű címe (nem ismételhető) 
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Speciális kapcsolat 
     /1 - Utalási korlátozás 
     /2 - Korábbi névalak 
     /3 - Utalás megjelenítése 
$x Általános alosztás (ismételhető) 
$y Kronológiai alosztás (ismételhető) 
$z Földrajzi alosztás (ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
447 „Lásd innen” utaló – Esemény (ismételhető)   
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Esemény (nem ismételhető) 
$c Esemény helye (ismételhető) 
$d Esemény dátuma (nem ismételhető) 
$g Egyéb információk (ismételhető)  
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$v Formai alosztás (ismételhető) 
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$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Speciális kapcsolat 
     /1 - Utalási korlátozás 
     /2 - Korábbi névalak 
     /3 - Utalás megjelenítése 
$x Általános alosztás (ismételhető) 
$y Kronológiai alosztás (ismételhető) 
$z Földrajzi alosztás (ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 

448 „Lásd innen” utaló – kronológiai tárgyszó (ismételhető)   
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Kronológiai tárgyszó (nem ismételhető) 
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Speciális kapcsolat 
     /1 - Utalási korlátozás 
     /2 - Korábbi névalak 
     /3 - Utalás megjelenítése 
$x Általános alosztás (ismételhető) 
$y Kronológiai alosztás (ismételhető) 
$z Földrajzi alosztás (ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
450 „Lásd innen” utaló – Helyi tárgyszó (ismételhető)   
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Helyi tárgyszó vagy földrajzi név (nem ismételhető) 
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$b Földrajzi nevet követő helyi tárgyszó (nem ismételhető) 
$g Egyéb információk (ismételhető)  
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Speciális kapcsolat 
     /1 - Utalási korlátozás 
     /2 - Korábbi névalak 
     /3 - Utalás megjelenítése 
$x Általános alosztás (ismételhető) 
$y Kronológiai alosztás (ismételhető) 
$z Földrajzi alosztás (ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
451 „Lásd innen” utaló – Földrajzi név (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált  
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált  
 

Almezők: 
$a Földrajzi név (nem ismételhető)  
$g Egyéb információk (ismételhető) 
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Speciális kapcsolat 
     /1 - Utalási korlátozás 
     /2 - Korábbi névalak 
     /3 - Utalás megjelenítése 
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
455 „Lásd innen” utaló – Műfaj/forma tárgyszó (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

http://marcwiki.lib.unideb.hu/index.php/Authority_551
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Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Műfaj tárgyszó (nem ismételhető) 
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Speciális kapcsolat 
     /1 - Utalási korlátozás 
     /2 - Korábbi névalak 
     /3 - Utalás megjelenítése 
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
462 „Lásd innen” utaló – Előadás médiuma tárgyszó (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Előadás médiuma tárgyszó (nem ismételhető) 
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Speciális kapcsolat 
     /1 - Utalási korlátozás 
     /2 - Korábbi névalak 
     /3 - Utalás megjelenítése 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
480 „Lásd innen utaló – Általános alosztás (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 
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Almezők: 
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Speciális kapcsolat 
     /1 - Utalási korlátozás 
     /2 - Korábbi névalak 
     /3 - Utalás megjelenítése 
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
481 „Lásd innen” utaló – Földrajzi alosztás (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Speciális kapcsolat 
     /1 - Utalási korlátozás 
     /2 - Korábbi névalak 
     /3 - Utalás megjelenítése 
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
482 „Lásd innen” utaló – Kronológiai alosztás (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 



2018.04.16. (No. 25. alapján) 

41 
 

$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Speciális kapcsolat 
     /1 - Utalási korlátozás 
     /2 - Korábbi névalak 
     /3 - Utalás megjelenítése 
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
485 „Lásd innen” utaló – Formai alosztás (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Speciális kapcsolat 
     /1 - Utalási korlátozás 
     /2 - Korábbi névalak 
     /3 - Utalás megjelenítése 
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
A "lásd még" típusú utalók  

500 – személynév  
510 – testületi név  
511 – rendezvénynév  
530 – preferált cím 
547 – esemény 
548 – kronologikus tárgyszó  
550 – helyi tárgyszó  
551 – földrajzi név  
555 – műfaj/forma tárgyszó  
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562 – előadás médiuma 
580 – általános alosztás  
581 – földrajzi alosztás  
582 – kronologikus alosztás  
585 – formai alosztás  
 

500 „Lásd még” utaló – Személynév (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

0 Keresztnév  
1 Egy elemű családnév  
3 Családi név  
 

Második indikátor: 
üres nem definiált  

 
Almezők: 

$a Személynév (nem ismételhető)  
$b A személynév számeleme (nem ismételhető)  
$c A névhez kapcsolódó titulusok, egyéb szavak (ismételhető)  
$d A névhez kapcsolódó dátumok (nem ismételhető)  
$e Kapcsolatjelölő fogalom (ismételhető)  
$f A mű keletkezési ideje (nem ismételhető)  
$g Egyéb információk (nem ismételhető)  
$h Médium (nem ismételhető) 
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$j Közvetve azonosítás kifejezése (ismételhető) 
$k Formai altárgyszó (ismételhető)  
$l A mű nyelve (nem ismételhető) 
$m A zenei előadás médiuma (ismételhető) 
$n A mű részének száma (ismételhető)  
$o A zenemű átdolgozására vonatkozó információ (nem ismételhető) 
$p A mű részének címe (ismételhető)  
$q A név teljesebb formája (nem ismételhető)  
$r A zenemű hangneme (nem ismételhető) 
$s Változat (nem ismételhető) 
$t A mű címe (nem ismételhető)  
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Speciális kapcsolat 
     /1 - Utalási korlátozás 
     /2 - Korábbi névalak 
     /3 - Utalás megjelenítése 
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 

http://marcwiki.lib.unideb.hu/index.php/Authority_500
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$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 
 

510 „Lásd még” utaló – Testületi név (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

0 Fordított névsorrendet tartalmazó  
1 Közigazgatási terület neve  
2 A név eredeti sorrendben  

 
Második indikátor: 

üres Nem definiált 
 
Almezők: 

$a A testület vagy közigazgatási terület neve (nem ismételhető)  
$b A testület alárendelt egysége (ismételhető)  
$c A rendezvény helye (ismételhető)  
$d A rendezvény vagy az egyezmény aláírásának ideje (ismételhető)  
$e Kapcsolatjelölő fogalom (ismételhető)  
$f A mű keletkezési ideje (nem ismételhető)  
$g Egyéb információk (ismételhető)  
$h Médium (nem ismételhető) 
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$k Formai alcím (ismételhető)  
$l A mű nyelve (nem ismételhető)  
$m A zenei előadás médiuma (ismételhető) 
$n A rendezvény vagy mű részének száma (ismételhető)  
$o A zenemű átdolgozására vonatkozó információ (nem ismételhető) 
$p A mű részének címe (ismételhető)  
$r A zenemű hangneme (nem ismételhető) 
$s Változat (nem ismételhető) 
$t A mű címe (nem ismételhető)  
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Speciális kapcsolat 
     /1 - Utalási korlátozás 
     /2 - Korábbi névalak 
     /3 - Utalás megjelenítése 
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető) 
$z Földrajzi alosztás (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 
 

http://marcwiki.lib.unideb.hu/index.php/Authority_510
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511 „Lásd még” utaló – Rendezvénynév (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

0 Fordított névsorrendet tartalmazó  
1 Közigazgatási terület neve  
2 A név eredeti sorrendben  
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 
 

Almezők:  
$a A rendezvény vagy közigazgatási terület neve, mint hozzáférési pont (nem 
ismételhető)  
$c A rendezvény helye (ismételhető)  
$d A rendezvény vagy az egyezmény aláírásának ideje (nem ismételhető)  
$e Alárendelt egység (ismételhető)  
$f A mű keletkezési ideje (nem ismételhető)  
$g Egyéb információk (ismételhető) 
$h Médium (nem ismételhető) 
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$j Kapcsolatjelölő fogalom (ismételhető) 
$k Formai altárgyszó (ismételhető)  
$l A mű nyelve (nem ismételhető)  
$n A rendezvény vagy mű részének száma (ismételhető)  
$p A mű részének címe (ismételhető)  
$q A közigazgatási terület nevét követő rendezvénynév (nem ismételhető)  
$s Változat (nem ismételhető) 
$t A mű címe (nem ismételhető)  
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Speciális kapcsolat 
     /1 - Utalási korlátozás 
     /2 - Korábbi névalak 
     /3 - Utalás megjelenítése 
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 
 

530 „Lásd még” utaló – Preferált cím (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált  
 

Második indikátor: 

http://marcwiki.lib.unideb.hu/index.php/Authority_511
http://marcwiki.lib.unideb.hu/index.php/Authority_530
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0-9 A rendezésből kihagyandó karakterek száma 
 

Almezők: 
$a Preferált cím (nem ismételhető)  
$d Az egyezmény aláírásának ideje (ismételhető)  
$f A mű keletkezési ideje (nem ismételhető) 
$g Egyéb információk (ismételhető)  
$h Médium (nem ismételhető) 
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$k Formai altárgyszó (ismételhető)  
$l A mű nyelve (nem ismételhető) 
$m A zenei előadás médiuma (ismételhető) 
$n A mű részének száma (ismételhető)  
$o A zenemű átdolgozására vonatkozó információ (ismételhető)   
$p A mű részének címe (ismételhető)  
$r A zenei mű hangneme (nem ismételhető) 
$s Változat (nem ismételhető)  
$t A mű címe (nem ismételhető) 
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Speciális kapcsolat 
     /1 - Utalási korlátozás 
     /2 - Korábbi névalak 
     /3 - Utalás megjelenítése 
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
547 „Lásd még” utaló – Esemény (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Esemény (nem ismételhető) 
$c Esemény helye (ismételhető) 
$d Esemény dátuma (nem ismételhető) 
$g Egyéb információk (ismételhető)  
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$v Formai alosztás (ismételhető) 
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$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Speciális kapcsolat 
     /1 - Utalási korlátozás 
     /2 - Korábbi névalak 
     /3 - Utalás megjelenítése 
$x Általános alosztás (ismételhető) 
$y Kronológiai alosztás (ismételhető) 
$z Földrajzi alosztás (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
548 „Lásd még” utaló – Kronológiai tárgyszó (ismételhető)   
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Kronológiai tárgyszó (nem ismételhető) 
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Speciális kapcsolat 
     /1 - Utalási korlátozás 
     /2 - Korábbi névalak 
     /3 - Utalás megjelenítése 
$x Általános alosztás (ismételhető) 
$y Kronológiai alosztás (ismételhető) 
$z Földrajzi alosztás (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
550 „Lásd még” utaló – Helyi tárgyszó (ismételhető)   
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 
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Almezők: 

$a Helyi tárgyszó vagy földrajzi név (nem ismételhető) 
$b Földrajzi nevet követő helyi tárgyszó (nem ismételhető) 
$g Egyéb információk (ismételhető)  
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Speciális kapcsolat 
     /1 - Utalási korlátozás 
     /2 - Korábbi névalak 
     /3 - Utalás megjelenítése 
$x Általános alosztás (ismételhető) 
$y Kronológiai alosztás (ismételhető) 
$z Földrajzi alosztás (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
551 „Lásd még” utaló – Földrajzi név (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres nem definiált  
 

Második indikátor: 
üres nem definiált  
 

Almezők: 
$a Földrajzi név (nem ismételhető)  
$g Egyéb információk (ismételhető) 
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Speciális kapcsolat 
     /1 - Utalási korlátozás 
     /2 - Korábbi névalak 
     /3 - Utalás megjelenítése 
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 

http://marcwiki.lib.unideb.hu/index.php/Authority_551
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555 „Lásd még” utaló – Műfaj/forma tárgyszó (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Műfaj tárgyszó (nem ismételhető) 
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Speciális kapcsolat 
     /1 - Utalási korlátozás 
     /2 - Korábbi névalak 
     /3 - Utalás megjelenítése 
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

  
562 „Lásd még” utaló – Előadás médiuma tárgyszó (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Előadás médiuma tárgyszó (nem ismételhető) 
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Speciális kapcsolat 
     /1 - Utalási korlátozás 
     /2 - Korábbi névalak 
     /3 - Utalás megjelenítése 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 
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580 „Lásd még” utaló – Általános alosztás (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Speciális kapcsolat 
     /1 - Utalási korlátozás 
     /2 - Korábbi névalak 
     /3 - Utalás megjelenítése 
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
581 „Lásd még” utaló – Földrajzi alosztás (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Speciális kapcsolat 
     /1 - Utalási korlátozás 
     /2 - Korábbi névalak 
     /3 - Utalás megjelenítése 
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
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$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
582 „Lásd még” utaló – Kronológiai alosztás (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Speciális kapcsolat 
     /1 - Utalási korlátozás 
     /2 - Korábbi névalak 
     /3 - Utalás megjelenítése 
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
585 „Lásd még” utaló – Formai alosztás (ismételhető)   
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Speciális kapcsolat 
     /1 - Utalási korlátozás 
     /2 - Korábbi névalak 
     /3 - Utalás megjelenítése 
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
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$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
640 Sorozati kiadvány megjelenési dátumai (kezdő, záró) és/vagy sorozati 
jelölése (ismételhető)  
 
Első indikátor: 
Megjegyzési formátum stílusa 

0 Formázott stílus  
1 Formázatlan stílus  

 
Második indikátor: 

üres Nem definiált  
 
Almezők: 

$a Sorozati kiadvány megjelenési dátumai és/vagy sorozati jelölése (nem 
ismételhető)  
$z Az információ forrása (nem ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető)  

 
641 Sorozatszámozási sajátosságok (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Sorozatszámozási sajátosságok (nem ismételhető)  
$z Az információ forrása (nem ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető)  

 
642 Sorozatszámozási példa (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 
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$a Sorozatszámozási példa (nem ismételhető)  
$d Kötetek/dátumok, amire a sorozatszámozási példa vonatkozik (nem 
ismételhető)  
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető)  

 
643 Sorozat megjelenési helye és kiadója/kibocsátó testülete (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Hely (ismételhető)  
$b Kiadó/kibocsátó testület (ismételhető)  
$d Kötetek/dátumok, amire a hely és kiadó/kibocsátó testület vonatkozik (nem 
ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető)  

 
644 Sorozatelemzési gyakorlat (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Sorozatelemzési gyakorlat (nem ismételhető)  
$b Kivételek az elemzési gyakorlathoz (nem ismételhető)  
$d Kötetek/dátumok, amire a sorozatelemzési gyakorlat vonatkozik (nem 
ismételhető)  
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető)  

 
645 Sorozat nyomon követési gyakorlat (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 
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$a Sorozat nyomon követési gyakorlat (nem ismételhető) 
 t – Sorozati további hozzáférési pontként nyomon követve 
 n – Nem követve nyomon sorozati további hozzáférési pontként 

$d Kötetek/dátumok, amire a nyomon követési gyakorlat vonatkozik (nem 
ismételhető)  
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető)  

 
646 Sorozat-osztályozási gyakorlat (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Sorozat-osztályozási gyakorlat (nem ismételhető) 
 s – A köteteket külön osztályozzák 
 c – A köteteket, mint gyűjteményt osztályozzák 
 m – A köteteket  a fő- vagy más sorozatokkal osztályozzák 

$d Kötetek/dátumok, amire az osztályozási gyakorlat vonatkozik (nem 
ismételhető)  
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető)  

 
663 Összetett magyarázatos „lásd még” hivatkozás – Személynév (nem 
ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Magyarázó szöveg (ismételhető)  
$b A hivatkozott hozzáférési pont (ismételhető)  
$t A hivatkozott cím (ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető)  

  
664 Összetett magyarázatos „lásd” hivatkozás – Név (nem ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
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Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Magyarázó szöveg (ismételhető)  
$b A hivatkozott hozzáférési pont (ismételhető)  
$t A hivatkozott cím (ismételhető)   
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető)  

 
665 Történeti hivatkozás (nem ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Történeti hivatkozás (ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető)  

 
666 Általános magyarázatos hivatkozás – Név (nem ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Általános magyarázatos hivatkozás (ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető)  

 
667 Nem nyilvános általános megjegyzés (ismételhető)   
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Nem nyilvános általános megjegyzés (nem ismételhető)  
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető)  
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670 Forrásadatok (ismételhető)   
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Hivatkozás forrása (nem ismételhető) 
$b Információ helye (nem ismételhető) 
$u URI (Uniform Resource Identifier) (ismételhető) 
$w Bibliográfiai rekord azonosító száma (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető)  

 
672 Entitáshoz kapcsolódó cím (ismételhető)   
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
0-9 A nem besorolandó karakterek száma 

 
Almezők: 

$a Cím (nem ismételhető) 
$b Cím többi része (nem ismételhető) 
$f Dátum (nem ismételhető) 
$w Bibliográfiai rekord azonosító száma (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető)  

 
673 Entitáshoz nem kapcsolódó cím (ismételhető)   
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 
Második indikátor: 

0-9 A nem besorolandó karakterek száma 
 
Almezők: 

$a Cím (nem ismételhető) 
$b Cím többi része (nem ismételhető) 
$f Dátum (nem ismételhető) 
$w Bibliográfiai rekord azonosító száma (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
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$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető)  

 
675 Forrásadat nem található (nem ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Hivatkozás forrása (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető)  

 
677 Meghatározás (ismételhető)   
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Meghatározás (ismételhető) 
$u URI (Uniform Resource Identifier) (ismételhető) 
$v Meghatározás forrása (nem ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 

 
678 Életrajzi és történeti adatok (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált  
0 Életrajzi vázlat  
1 Testület adminisztratív története  

 
Második indikátor: 

üres Nem definiált 
 
Almezők: 

$a Életrajzi vagy történeti adatok (ismételhető)  
$b Életrajzi és történeti adatok részletesebben kifejtve (nem ismételhető)  
$u URI (Uniform Resource Identifier) (ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető)  
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680 Általános megjegyzés (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált  
 
Második indikátor: 

üres Nem definiált  
 
Almezők: 

$a Hozzáférési pont vagy alosztás kifejezés (ismételhető) 
$i Magyarázó szöveg (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
681 Megjegyzés a példaként használt tárgyi utalóról (ismételhető)   
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Tárgyi hozzáférési pont vagy alosztás kifejezés (ismételhető)  
$i Magyarázó szöveg (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető)  

 
682 Információ törölt hozzáférési pontról (nem ismételhető)   
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Helyettesítő hozzáférési pont (ismételhető) 
$i Magyarázó szöveg (ismételhető) 
$0 Helyettesítő authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető)  

 
688 Alkalmazástörténeti megjegyzés (ismételhető)   
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
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Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Alkalmazástörténeti megjegyzés (nem ismételhető)  
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető)  

 
700 Hozzáférési pont kapcsolása – Személynév (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

0 Keresztnév  
1 Egy elemű családnév  
3 Családi név  
 

Második indikátor:  
Tezaurusz 

0 Kongresszusi Könyvtár tárgyszavai (LCSH) 
1 LC gyermekirodalom tárgyszavai 
2 Orvostudományi tárgyszavak (MeSH) 
3 Nemzeti Mezőgazdasági Könyvtár authority állomány 
4 Nincs meghatározott forrás 
5 Kanadai tárgyszavak 
6 Repertoire de vedettes-matiere tárgyszavai 
7 A $2 almezőben meghatározott forrás 
 

Almezők: 
$a Személynév (nem ismételhető)  
$b A személynév számeleme (nem ismételhető)  
$c A névhez kapcsolódó titulusok, egyéb szavak (ismételhető)  
$d A névhez kapcsolódó dátumok (nem ismételhető)  
$e Kapcsolatjelölő fogalom (ismételhető) 
$f A mű keletkezési ideje (nem ismételhető)  
$g Egyéb információk (ismételhető)  
$h Médium (nem ismételhető)  
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$j Közvetve azonosítás kifejezése (ismételhető) 
$k Formai altárgyszó (ismételhető)  
$l A mű nyelve (nem ismételhető)  
$m A zenei előadás médiuma (ismételhető)  
$n A mű részének száma (ismételhető)  
$o A z[enemű átdolgozására vonatkozó információ (nem ismételhető)  
$p A mű részének címe (ismételhető)  
$q A név teljesebb formája (nem ismételhető)  
$r A zenemű hangneme (nem ismételhető)  
$s Változat (nem ismételhető)  
$t A mű címe (nem ismételhető)  
$v Formai alosztás (ismételhető)  
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$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Kapcsolat megjelenítése 
     /1 - Helyettesítés automatizálhatósága 
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 A hozzáférési pont vagy a fogalom forrása (nem ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető)  

 
710 Hozzáférési pont kapcsolása – Testületi név (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

0 Fordított testületi név  
1 Közigazgatási név  
2 Egyenes szórendű név  

 
Második indikátor:  
Tezaurusz 

0 Kongresszusi Könyvtár tárgyszavai (LCSH) 
1 LC gyermekirodalom tárgyszavai 
2 Orvostudományi tárgyszavak (MeSH) 
3 Nemzeti Mezőgazdasági Könyvtár authority állomány 
4 Nincs meghatározott forrás 
5 Kanadai tárgyszavak 
6 Repertoire de vedettes-matiere tárgyszavai 
7 A $2 almezőben meghatározott forrás 
 

Almezők: 
$a A testületi vagy közigazgatási név (nem ismételhető)  
$b A testület alárendelt egysége (ismételhető)  
$c A rendezvény helye (ismételhető)  
$d A rendezvény/ az egyezmény aláírásának ideje (ismételhető)  
$e Kapcsolatjelölő fogalom (ismételhető)  
$f A mű keletkezési ideje (nem ismételhető)  
$g Egyéb információk (ismételhető)  
$h Médium (nem ismételhető) 
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$k Formai altárgyszó (ismételhető)  
$l A mű nyelve (nem ismételhető)  
$m A zenei előadás médiuma (ismételhető) 
$n A rendezvény részének száma (ismételhető)  
$o A zenemű átdolgozására vonatkozó információ (nem ismételhető) 
$p A mű részének címe (ismételhető)  
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$r A zenemű hangneme (nem ismételhető) 
$s Változat (nem ismételhető) 
$t A mű címe (nem ismételhető)  
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Kapcsolat megjelenítése 
     /1 - Helyettesítés automatizálhatósága 
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető) 
$z Földrajzi alosztás (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 A hozzáférési pont vagy a fogalom forrása (nem ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 
 

711 Hozzáférési pont kapcsolása – Rendezvénynév (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

0 Fordított név  
1 Igazgatási név  
2 Egyenes szórendű név 

Második indikátor:  
Tezaurusz 

0 Kongresszusi Könyvtár tárgyszavai (LCSH) 
1 LC gyermekirodalom tárgyszavai 
2 Orvostudományi tárgyszavak (MeSH) 
3 Nemzeti Mezőgazdasági Könyvtár authority állomány 
4 Nincs meghatározott forrás 
5 Kanadai tárgyszavak 
6 Repertoire de vedettes-matiere tárgyszavai 
7 A $2 almezőben meghatározott forrás 
 

Almezők:  
$a A rendezvény neve, vagy igazgatási név, mint hozzáférési pont (nem 
ismételhető)  
$c A rendezvény helye (ismételhető)  
$d A rendezvény ideje (nem ismételhető)  
$e Alárendelt egység (ismételhető)  
$f A mű keletkezési ideje (nem ismételhető)  
$g Egyéb információk (ismételhető) 
$h Médium (nem ismételhető) 
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$j Kapcsolatjelölő fogalom (ismételhető) 
$k Formai altárgyszó (ismételhető)  
$l A mű nyelve (nem ismételhető)  
$n A rendezvény részének száma (ismételhető)  
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$p A mű részének címe (ismételhető)  
$q Az igazgatási nevet követő rendezvénynév (nem ismételhető)  
$s Változat (nem ismételhető) 
$t A mű címe (nem ismételhető)  
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Kapcsolat megjelenítése 
     /1 - Helyettesítés automatizálhatósága 
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 A hozzáférési pont vagy a fogalom forrása (nem ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 
 

730 Hozzáférési pont kapcsolása – Preferált cím (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres nem definiált  
 
Második indikátor:  
Tezaurusz 

0 Kongresszusi Könyvtár tárgyszavai (LCSH) 
1 LC gyermekirodalom tárgyszavai 
2 Orvostudományi tárgyszavak (MeSH) 
3 Nemzeti Mezőgazdasági Könyvtár authority állomány 
4 Nincs meghatározott forrás 
5 Kanadai tárgyszavak 
6 Repertoire de vedettes-matiere tárgyszavai 
7 A $2 almezőben meghatározott forrás 
 

Almezők: 
$a Preferált cím (nem ismételhető)  
$d Az egyezmény aláírásának ideje (ismételhető)  
$f A mű keletkezési ideje (nem ismételhető) 
$g Egyéb információk (ismételhető)  
$h Médium (nem ismételhető) 
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$k Formai altárgyszó (ismételhető)  
$l A mű nyelve (nem ismételhető) 
$m A zenei előadás médiuma (ismételhető) 
$n A mű részének száma (ismételhető)  
$o A zenemű átdolgozására vonatkozó információ (ismételhető)   
$p A mű részének címe (ismételhető)  
$r A zenei mű hangneme (nem ismételhető) 
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$s Változat (nem ismételhető)  
$t A mű címe (nem ismételhető) 
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Kapcsolat megjelenítése 
     /1 - Helyettesítés automatizálhatósága 
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 A hozzáférési pont vagy a fogalom forrása (nem ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
747 Hozzáférési pont kapcsolása – Esemény (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres nem definiált  
 
Második indikátor:  
Tezaurusz 

0 Kongresszusi Könyvtár tárgyszavai (LCSH) 
1 LC gyermekirodalom tárgyszavai 
2 Orvostudományi tárgyszavak (MeSH) 
3 Nemzeti Mezőgazdasági Könyvtár authority állomány 
4 Nincs meghatározott forrás 
5 Kanadai tárgyszavak 
6 Repertoire de vedettes-matiere tárgyszavai 
7 A $2 almezőben meghatározott forrás 

 
Almezők: 

$a Esemény (nem ismételhető) 
$c Esemény helye (ismételhető) 
$d Esemény dátuma (nem ismételhető) 
$g Egyéb információk (ismételhető)  
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Speciális kapcsolat 
     /1 - Utalási korlátozás 
     /2 - Korábbi névalak 
     /3 - Utalás megjelenítése 
$x Általános alosztás (ismételhető) 
$y Kronológiai alosztás (ismételhető) 
$z Földrajzi alosztás (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
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$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 A hozzáférési pont vagy a fogalom forrása (nem ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
748 Hozzáférési pont kapcsolása – Kronológiai tárgyszó (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres nem definiált  
 
Második indikátor:  
Tezaurusz 

0 Kongresszusi Könyvtár tárgyszavai (LCSH) 
1 LC gyermekirodalom tárgyszavai 
2 Orvostudományi tárgyszavak (MeSH) 
3 Nemzeti Mezőgazdasági Könyvtár authority állomány 
4 Nincs meghatározott forrás 
5 Kanadai tárgyszavak 
6 Repertoire de vedettes-matiere tárgyszavai 
7 A $2 almezőben meghatározott forrás 
 

Almezők: 
$a Kronológiai tárgyszó (nem ismételhető) 
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Speciális kapcsolat 
     /1 - Utalási korlátozás 
     /2 - Korábbi névalak 
     /3 - Utalás megjelenítése 
$x Általános alosztás (ismételhető) 
$y Kronológiai alosztás (ismételhető) 
$z Földrajzi alosztás (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 A hozzáférési pont vagy a fogalom forrása (nem ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
750 Hozzáférési pont kapcsolása – Helyi tárgyszó (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres nem definiált  
 
Második indikátor:  
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Tezaurusz 
0 Kongresszusi Könyvtár tárgyszavai (LCSH) 
1 LC gyermekirodalom tárgyszavai 
2 Orvostudományi tárgyszavak (MeSH) 
3 Nemzeti Mezőgazdasági Könyvtár authority állomány 
4 Nincs meghatározott forrás 
5 Kanadai tárgyszavak 
6 Repertoire de vedettes-matiere tárgyszavai 
7 A $2 almezőben meghatározott forrás 
 

Almezők: 
$a Helyi tárgyszó vagy földrajzi név (nem ismételhető) 
$b Földrajzi nevet követő helyi tárgyszó (nem ismételhető) 
$g Egyéb információk (ismételhető)  
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Speciális kapcsolat 
     /1 - Utalási korlátozás 
$x Általános alosztás (ismételhető) 
$y Kronológiai alosztás (ismételhető) 
$z Földrajzi alosztás (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 A hozzáférési pont vagy a fogalom forrása (nem ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
751 Hozzáférési pont kapcsolása – Földrajzi név (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres nem definiált 
 

Második indikátor:  
Tezaurusz 

0 Kongresszusi Könyvtár tárgyszavai (LCSH) 
1 LC gyermekirodalom tárgyszavai 
2 Orvostudományi tárgyszavak (MeSH) 
3 Nemzeti Mezőgazdasági Könyvtár authority állomány 
4 Nincs meghatározott forrás 
5 Kanadai tárgyszavak 
6 Repertoire de vedettes-matiere tárgyszavai 
7 A $2 almezőben meghatározott forrás 
 

Almezők: 
$a Földrajzi név (nem ismételhető)  
$g Egyéb információk (ismételhető) 
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$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Kapcsolat megjelenítése 
     /1 - Helyettesítés automatizálhatósága 
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 A hozzáférési pont vagy a fogalom forrása (nem ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
755 Hozzáférési pont kapcsolása – Műfaj/forma tárgyszó (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres nem definiált  
 
Második indikátor:  
Tezaurusz 

0 Kongresszusi Könyvtár tárgyszavai (LCSH) 
1 LC gyermekirodalom tárgyszavai 
2 Orvostudományi tárgyszavak (MeSH) 
3 Nemzeti Mezőgazdasági Könyvtár authority állomány 
4 Nincs meghatározott forrás 
5 Kanadai tárgyszavak 
6 Repertoire de vedettes-matiere tárgyszavai 
7 A $2 almezőben meghatározott forrás 
 

Almezők: 
$a Műfaj/forma, mint hozzáférési pont (nem ismételhető) 
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Kapcsolat megjelenítése 
     /1 - Helyettesítés automatizálhatósága 
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 A hozzáférési pont vagy a fogalom forrása (nem ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 
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762 Hozzáférési pont kapcsolása – Előadás médiuma kifejezés (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres nem definiált  
 
Második indikátor:  
Tezaurusz 

0 Kongresszusi Könyvtár tárgyszavai (LCSH) 
1 LC gyermekirodalom tárgyszavai 
2 Orvostudományi tárgyszavak (MeSH) 
3 Nemzeti Mezőgazdasági Könyvtár authority állomány 
4 Nincs meghatározott forrás 
5 Kanadai tárgyszavak 
6 Repertoire de vedettes-matiere tárgyszavai 
7 A $2 almezőben meghatározott forrás 
 

Almezők: 
$a Előadás médiuma kifejezés, mint hozzáférési pont (nem ismételhető) 
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Kapcsolat megjelenítése 
     /1 - Helyettesítés automatizálhatósága 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 A hozzáférési pont vagy a fogalom forrása (nem ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
 
780 Alosztás kapcsolása – Általános alosztás (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres nem definiált  
 
Második indikátor:  
Tezaurusz 

0 Kongresszusi Könyvtár tárgyszavai (LCSH) 
1 LC gyermekirodalom tárgyszavai 
2 Orvostudományi tárgyszavak (MeSH) 
3 Nemzeti Mezőgazdasági Könyvtár authority állomány 
4 Nincs meghatározott forrás 
5 Kanadai tárgyszavak 
6 Repertoire de vedettes-matiere tárgyszavai 
7 A $2 almezőben meghatározott forrás 
 

Almezők: 
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$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Kapcsolat megjelenítése 
     /1 - Helyettesítés automatizálhatósága 
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 A hozzáférési pont vagy a fogalom forrása (nem ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
781 Alosztás kapcsolása – Földrajzi alosztás (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres nem definiált  
 
Második indikátor:  
Tezaurusz 

0 Kongresszusi Könyvtár tárgyszavai (LCSH) 
1 LC gyermekirodalom tárgyszavai 
2 Orvostudományi tárgyszavak (MeSH) 
3 Nemzeti Mezőgazdasági Könyvtár authority állomány 
4 Nincs meghatározott forrás 
5 Kanadai tárgyszavak 
6 Repertoire de vedettes-matiere tárgyszavai 
7 A $2 almezőben meghatározott forrás 
 

 
Almezők: 

$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Kapcsolat megjelenítése 
     /1 - Helyettesítés automatizálhatósága 
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 A hozzáférési pont vagy a fogalom forrása (nem ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 
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782 Alosztás kapcsolása – Kronológiai alosztás (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres nem definiált  
 
Második indikátor:  
Tezaurusz 

0 Kongresszusi Könyvtár tárgyszavai (LCSH) 
1 LC gyermekirodalom tárgyszavai 
2 Orvostudományi tárgyszavak (MeSH) 
3 Nemzeti Mezőgazdasági Könyvtár authority állomány 
4 Nincs meghatározott forrás 
5 Kanadai tárgyszavak 
6 Repertoire de vedettes-matiere tárgyszavai 
7 A $2 almezőben meghatározott forrás 
 

Almezők: 
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Kapcsolat megjelenítése 
     /1 - Helyettesítés automatizálhatósága 
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 A hozzáférési pont vagy a fogalom forrása (nem ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
785 Alosztás kapcsolása – Formai alosztás (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres nem definiált  
 
Második indikátor:  
Tezaurusz 

0 Kongresszusi Könyvtár tárgyszavai (LCSH) 
1 LC gyermekirodalom tárgyszavai 
2 Orvostudományi tárgyszavak (MeSH) 
3 Nemzeti Mezőgazdasági Könyvtár authority állomány 
4 Nincs meghatározott forrás 
5 Kanadai tárgyszavak 
6 Repertoire de vedettes-matiere tárgyszavai 
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7 A $2 almezőben meghatározott forrás 
 

Almezők: 
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$w Kontroll almező (nem ismételhető) 
     /0 - Kapcsolat megjelenítése 
     /1 - Helyettesítés automatizálhatósága 
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 A hozzáférési pont vagy a fogalom forrása (nem ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
788 Összetett összekapcsolási adat (nem ismételhető)   
 
Első indikátor: 

üres nem definiált  
 
Második indikátor:  
Tezaurusz 

0 Kongresszusi Könyvtár tárgyszavai (LCSH) 
1 LC gyermekirodalom tárgyszavai 
2 Orvostudományi tárgyszavak (MeSH) 
3 Nemzeti Mezőgazdasági Könyvtár authority állomány 
4 Nincs meghatározott forrás 
5 Kanadai tárgyszavak 
6 Repertoire de vedettes-matiere tárgyszavai 
7 A $2 almezőben meghatározott forrás 
 

Almezők: 
$a Hivatkozott hozzáférési pont (ismételhető) 
$i Magyarázó szöveg (ismételhető) 
$2 A hozzáférési pont vagy a fogalom forrása (nem ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 
856 Elektronikus lelőhely és hozzáférés (ismételhető) 
Első indikátor:  
Hozzáférés módja 

üres Nincs információ 
0 Email 
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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 A hozzáférésben segítséget nyújtó kapcsolati adatai (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 Vonatkozó dokumentumrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 
880 Alternatív írásrendszerű adatok (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

Ugyanaz, mint a kapcsolódó mezőnél 
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Második indikátor: 
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 Kapcsolódás (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 Nem definiált 
  
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 azonosító száma (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 
884 Konverziós információ leírása (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Nem definiált 
  
Második indikátor: 

üres Nem definiált 
  
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) 

 
885 Egyeztetési információ (ismételhető)  
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Első indikátor: 
üres Nem definiált 
 

Második indikátor: 
üres Nem definiált 

 
Almezők: 

$a Egyeztetési információ (nem ismételhető) 
$b Az egyeztetés állapota és ellenőrzése (nem ismételhető) 
$c Bizalmi érték (nem ismételhető) 
$d Létrehozás dátuma (nem ismételhető) 
$w Rekord azonosító számaa (ismételhető) 
$x Nem nyilvános megjegyzés (ismételhető) 
$z Nyilvános megjegyzés (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 Forrás (nem ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 

 


