
1 
 

Bibliográfiai adat MARC 21 
formátumban - MUNKAANYAG 

1999-es kiadás 

Forrás: https://www.loc.gov/marc/bibliographic/ 

 

ford.: Kasza Zsófia, email: kasza.zsofia@konyvtar.mta.hu 

 

Mezők leírása 
 

LDR Rekordfej (nem ismételhető) 
 

Nincsenek indikátorok vagy almezőkódok; az adatelemek dokumentumtípusonként 
pozicionálisan vannak meghatározva. 
 

Karakterpozíciók 

 

00-04    Rekordhossz 

 

05    Rekord állapota     

    a    a leírási szint emelkedése 

    c    javított vagy módosított 
    d    törölt 
    n    új 
    p    prepublikációs szintről javított rekord 

 

06    A dokumentum jellege (rekordtípus) 
    a    nyelvi anyag 

    c    lejegyzett zene 

    d    kéziratos zene 

    e    kartográfiai anyag 

    f    kéziratos kartográfiai anyag 

    g    kivetített médium 

    i    nem zenei hangfelvétel 
    j    zenei hangfelvétel 
    k    kétdimenziós nem kivetíthető grafika 

    m    számítógép fájl 
    o    készlet 
    p    vegyes anyag 

    r    háromdimenziós alkotások vagy természeti tárgyak 

    t    kéziratos nyelvi anyag 

 

07    Bibliográfiai szint 
    a    monografikus részdokumentum (monográfia része) 
    b    periodikus jellegű részdokumentum (analitikus, periodika része) 
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    c    gyűjtemény (pl. konferencia csomag) 
    d    alárendelt egység (kötet, részegység) 
    i    integrálódó forrás (cserelapos kiadvány, weboldal) 
    m    monográfia/tétel 
    s    időszaki 
 

08    Felügyelet típusa 

    üres    nem speciális 

    a     archív 

 

09    Karakterkódolás 

    üres    MARC-8 

    a    UCS/Unicode 

 

10    Indikátor hossza 

    2    Az indikátorokhoz használt karakterpozíciók száma 

 

11    Almezőazonosító hossza 

    2    Az indikátorokhoz használt karakterpozíciók száma 

 

12-16    Az adatok báziscíme: automatikusan generált 
    [szám]    A Rekordfej és a Mutató karakterben kifejezett hossza 

 

17    Leírási szint  
    üres    teljes szint (teljes MARC rekord autopszia alapján)  
    1    teljes szint, autopszia nélkül (főleg retrokonverzió alkalmával) 
    2    egyszerűsített, autopszia nélkül (retrokonverzió alkalmával, minden fontos leíró elem 
jelen van, besorolási adatok nem feltétlenül aktuálisak) 
    3    rövidített (minimum követelményeknél kevesebb adatot tartalmazhat, besorolási adatai 
vannak, de nem feltétlenül aktuálisak) 
    4    alapszintű (minimum követelményeknek megfelelő rekord) 
    5    részleges, előzetes (még nem végleges rekord) 
    7    minimális (minimum követelményeknek megfelel, érvényben lévő besorolási adatokkal) 
    8    Prepublikációs szint (CIP programban keletkezett leírás) 
    u    ismeretlen 

    z    nem alkalmazható (a rekordra nem alkalmazható a leírási szint fogalma) 
 

18    Használt katalogizálási rendszer/szabvány 

    üres    nem ISBD 

    a    AACR 2 

    c    ISBD központozás nélkül 
    i    ISBD központozással 
    n    Nem ISBD központozás nélkül 
    u    ismeretlen 

 

19    Rekordkapcsolat jelölése 

    üres    Nincs meghatározva vagy nem alkalmazható 

    a    Tételcsoport rekordja 
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    b    Önálló címmel rendelkező rész 

    c    Nem önálló című rész (rekordja csak a csoport rekordjával együtt érthető) 
 

20    Mezőhossz rész hossza 

    4    A mutató minden tételében szereplő adatmező rész hosszának állandó értéke 

 

21    Kezdőkarakter pozíciója rész hossza 

    5    A mutató minden tételében szereplő kezdőkarakter pozíciója rész hosszának állandó 
értéke 

 

22    Az alkalmazáskor meghatározandó rész hossza 

    0    állandó érték 

 

23    Meghatározatlan 

    0    Meghatározatlan 

 

Mutató (nem ismételhető) 
Nincsenek indikátorok vagy almezőkódok definiálva; az adatelemek pozícionálisan 

meghatározottak. 
 

Karakterpozíciók 

 

00-02    Hívójel 
03-06     Mezőhossz 

07-11    Kezdőkarakter pozíció  
 

001 Rekordszám (nem ismételhető) 
    Nincsenek indikátorok vagy almezőkódok. 
A rekordot létrehozó intézmény által létrehozott rekordazonosító szám. A rendszer 
automatikusan generálja. 
 

003 Rekordszám azonosító (nem ismételhető) 
Nincsenek indikátorok vagy almezőkódok. 

 

005 A legfrisebb tranzakció ideje és dátuma (nem ismételhető) 
    Nincsenek indikátorok vagy almezőkódok. 
A legkésőbbi tranzakció ideje és dátuma. A rendszer automatikusan generálja. 
 

006 Fix hosszúságú adatelemek - További kódolt fizikai jellemzők (nem 
ismételhető) 
    Nincsenek indikátorok vagy almezőkódok; az adatelemek dokumentumtípusonként 
pozícionálisan meghatározottak. Az dokumentumoktípusok ugyanabban a sorrendben 
vannak felsorolva, ahogy a 008 mezőben megjelennek (állandó hosszúságú adatelemek). A 
megfelelő karakterpozíciókat (18-34) lásd a 008 mezőben. 
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Karakterpozíciók 

Könyvek 

00 - A dokumentum típusa 

01 - 04 Illusztrációk 

05 - Célközönség, intellektuális szint 
06 - Forma 

07 - 10 Tartalom 

11 - Kormányzati kiadvány 

12 - Konferencia kiadványa 

13 - Évkönyv 

 

007 Kódolt fizikai jellemzők (nem ismételhető) 
Nincsenek indikátorok vagy almezőkódok; az adatelemek dokumnetumtípusonként pozícionálisan 
vannak meghatározva. A dokumentumtípusok kódértékük szerinti betűrendben vannak felsorolva. 
 
Térkép (007/00=a) 
00 - A dokumentum típusa 

01 - Speciális anyagmegjelölés 

02 - Meghatározatlan 

03 - Szín 

04 - Fizikai hordozó 

05 - Reprodukció típusa 

06 - Gyártási/ reprodukciós mód 

07 - Pozitív/negatív 

 

pozíció  kódérték  megnevezés 

00 a térkép 

01 

d 

g 

j 
k 

q 

r 
s 

u 

y 

z 

| 

atlasz 

diagram 

térkép 

profil 
modell 
távérzékeléssel készült kép  
szelvény 

meghatározatlan 

látkép 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

02 # nincs definiálva 

03  
a 

c 

| 

egyszínű 

többszínű 

nincs kódérték megadva 

04 
a 

b 

papír 
fa 
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c 

d 

e 

f 
g 

i 
j 
l 
n 

p 

q 

r 
s 

t 
u 

v 

w 

y 

z 

| 

kő 

fém 

szintetikus 

bőr 
textil 
műanyag 

üveg 

vinil 
borjúbőr pergamen 

gipsz 

flexibilis alapú fotográfiai médium, pozitív 

flexibilis alapú fotográfiai médium, negatív 

nem-flexibilis alapú fotográfiai médium, pozitív 

nem-flexibilis alapú fotográfiai médium, negatív 

ismeretlen 

bőr 
pergamen 

egyéb fotográfiai médium 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

05  

f 
n 

u 

z 

| 

hasonmás 

nem alkalmazható 

ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

06 

a 

b 

c 

d 

u 

z 

| 

fotokópia, diazomásolat 
fotokópia 

pre-produkciós 

film 

ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

07 

a 

b 

m 

n 

| 

pozitív 

negatív 

vegyes 

nem alkalmazható 

nincs kódérték megadva 

 

Elektronikus forrás (007/00=c) 
00 - A dokumentum típusa 

01 - Speciális anyagmegjelölés 

02 - Meghatározatlan 

03 - Szín 

04 - Méretek 

05 - Hang (különálló vagy a médiumhoz kapcsolódó) 
06-08 - Kép bitmélysége 

09 - Fájlformátum 
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10 - Minőségbiztosítási célkitűzések 

11 - Előzmény/eredet 
12 - A tömörítés szintje 

13 - A formázás minősége 

 

pozíció  kódérték  megnevezés 

00 c elektronikus forrás 

01 

a 

b 

c 

d 

e 

f 
h 

j 
k 

m 

o 

r 
s 

u 

z 

| 

szalag kartridzs   
chip kartridzs  
számítógépes optikai lemez kartridzs  
meg nem határozott számítógépes lemez 

meg nem határozott számítógépes lemez kartridzs 

hangszalagkazetta 

hangszalag-orsó 

mágneslemez 

számítógépes kártya 

magneto-optikai lemez 

optikai lemez 

távoli hozzáférés 

önálló eszköz 

meghatározatlan 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

02 # nincs definiálva 

03  

a 

b 

c 

g 

m 

n 

u 

z 

| 

egyszínű 

fekete-fehér 
színes 

szürkeárnyalatos 

vegyes 

nem alkalmazható 

ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

04 

a 

eö 

g 

i 
j 
n 

o 

u 

v 

z 

| 

3 1/2 inch 

12 inch 

4 3/4 inch vagy 12 cm 

1 1/8 x 2 3/8 inch 

3 7/8 x 2 1/2 inch 

nem alkalmazható 

5 1/4 inch 

ismeretlen 

8 inch 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

05  
# 

a 

hang nélküli (néma) 
hangos 
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u 

| 

ismeretlen 

nincs kódérték megadva 

06-08 

001-999 

mmm 

nnn 

--- 
||| 

pontos bitmélység 

összetett 
nem alkalmazható 

ismeretlen 

nincs kódérték megadva 

09 

a 

m 

u 

| 

egyféle fájlformátum 

többféle fájlformátum 

ismeretlen 

nincs kódérték megadva 

10 

a 

n 

p 

u 

| 

hiányzó 

nem alkalmazható 

megadva 

ismeretlen 

nincs kódérték megadva 

11 

a 

b 

c 

d 

m 

n 

u 

| 

eredetiből reprodukált fájl 
mikroformából reprodukált fájl 
elektronikus forrásból reprodukált fájl 
közbenső forrásból (nem mikroformátum) reprodukált fájl 
vegyes 

nem alkalmazható 

ismeretlen 

nincs kódérték megadva 

12 

a 

b 

d 

m 

u 

| 

nem tömörített 
veszteségmentes tömörítés 

veszteséges tömörítés 

vegyes 

ismeretlen 

nincs kódérték megadva 

13 

a 

n 

p 

r 
u 

| 

hozzáférés biztosítására alkalmas 

nem alkalmazható 

megőrzésre alkalmas 

az eredeti helyettesítésére alkalmas 

ismeretlen 

nincs kódérték megadva 

 

Glóbusz (007/00=d) 
00 - A dokumentum típusa 

01 - Speciális anyagmegjelölés 

02 - Meghatározatlan 

03 - Szín 

04 - Fizikai hordozó 

05 - Reprodukció típusa 

 

pozíció  kódérték  megnevezés 
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00 d földgömb 

01 

a 

b 

c 

e 

u 

z 

| 

éggömb 

bolygó- és holdgömb 

földgömb 

Föld-Hold gömb 

meghatározatlan 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

02 # nincs definiálva 

03  
a 

c 

| 

egyszínű 

többszínű 

nincs kódérték megadva 

04 

a 

b 

c 

d 

e 

f 
g 

i 
l 
n 

p 

u 

v 

w 

z 

| 

papír 
fa 

kő 

fém 

szintetikus 

bőr 
textil 
műanyag 

vinil 
borjúbőr pergamen 

gipsz 

ismeretlen 

bőr 
pergamen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

05  

f 
n 

u 

z 

| 

hasonmás 

nem alkalmazható 

ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

 

Tapintható (007/00=f) 
00 - A dokumentum típusa 

01 - Speciális anyagmegjelölés 

02 - Meghatározatlan 

03-04 - A Braille-írás fajtája 

05 - Az összevonás szintje 

06-08 Braille zenei formátum 

09 - Speciális fizikai jellemzők 

 

pozíció  kódérték  megnevezés 

00 f tapintható dokumentumok 

01 a Moon-írás 
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b 

c 

d 

u 

z 

| 

Braille-írás 

kombinált 
tapintható, írásrendszer nélkül 
meghatározatlan 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

02 # nincs definiálva 

03-04 

# 

a 

b 

c 

d 

e 

m 

n 

u 

z 

| 

nincs meghatározva a Braille-írás fajtája 

irodalmi Braille-írás 

Braille kód formázási szabályai 
matematikai és tudományos Braille-írás 

számítógépes Braille-írás 

zenei Braille-írás 
összetett Braille-írás típusok 

nem alkalmazható 

ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

05 

a 

b 

m 

n 

u 

z 

| 

nincs összevonás 

összevonás 

kombinált 
nem alkalmazható 

ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

06-08 

# 

a 

b 

c 

d 

e 

f 
g 

h 

i 
j 
k 

l 
n 

u 

z 

||| 

nincs meghatározva a Braille-kotta fajtája 

ütem ütem mellett 
ütem ütem felett 
sor sor felett 
bekezdés 

egysoros 

szekció 

sor sor mellett 
(nyitott) partitúra 
Spanner short form scoring  
rövidített partitúra 

outline 

vertikális partitúra 

nem alkalmazható 

ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

09 

a 

b 

n 

u 

nyomtatott/braille 

Jumbo vagy nagyított Braille 

nem alkalmazható 

ismeretlen 
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z 

| 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

 

Kivetített grafika (007/00=g) 
00 - A dokumentum típusa 

01 - Speciális anyagmegjelölés 

02 - Meghatározatlan 

03 - Szín 

04 - Emulzió alapja 

05 - Hang a médiumon/hordozón vagy külön 

06 - Hang médiuma/hordozója 

07 - Méretek 

08 - Másodlagos hordozó 

 

pozíció  kódérték  megnevezés 

00 f kivetített grafika 

01 

c 

d 

f 
o 

s 

t 
u 

z 

| 

diafilm kartridzs 

filmcsík 

nem meghatározott diafilm 

diafilmtekercs 

dia 

transzparens/írásvetítő fólia 

meghatározatlan 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

02 # nincs definiálva 

03 

a 

b 

c 

h 

m 

n 

u 

z 

| 

egyszínű 

fekete-fehér 
színes 

kézzel festett 
kevert 
nem alkalmazható 

ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

04 

d 

e 

j 
k 

m 

o 

u 

z 

| 

üveg 

szintetikus 

biztonsági film 

film alapú, a biztonsági film kivételével 
kevert 
papír 
ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

05 
# 

a 

nem hangos (néma) 
hang a médiumon 
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b 

u 

| 

hang külön 

ismeretlen 

nincs kódérték megadva 

06 

# 

a 

b 

c 

d 

e 

f 
g 

h 

i 
u 

z 

| 

nem hangos (néma) 
optikai hangsáv mozifilm szalagon 

mágneses hangsáv mozifilm szalagon 

mágneses hangszalag kartridzsban 

hanglemez 

mágneses hangszalag orsón 

mágneses hangszalag kazettán 

optikai és mágneses hangsáv mozifilm szalagon 

videószalag 

videólemez 

ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

07 

a 

b 

c 

d 

e 

f 
g 

j 
k 

s 

t 
v 

w 

x 

y 

u 

z 

| 

szabványos 8 mm film szélesség 

szuper 8 mm/egyszerű 8 mm film szélesség 

9,5 mm film szélesség 

16 mm film szélesség 

28 mm film szélesség 

35 mm film szélesség 

70 mm film szélesség 

2x2 in vagy 5x5 cm dia 

2 1/4x2 1/4 in vagy 6x6 cm dia 

4x5 inch vagy 10x13 cm fólia 

5x7 in vagy 13x18 cm fólia 

8x10 in vagy 21x26 cm fólia 

9x9 in vagy 23x23 cm fólia 

10x10 in vagy 26x26 cm fólia 

7x7 in vagy 18x18 cm fólia 

ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

08 

# 

c 

d 

e 

h 

j 
k 

m 

u 

z 

| 

nincs másodlagos hordozó 

karton 

üveg 

szintetikus 

fém 

fém és üveg 

szintetikus és üveg 

kevert 
ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

 

Mikroforma (007/00=h) 
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00 - A dokumentum típusa 

01 - Speciális anyagmegjelölés 

02 - Meghatározatlan 

03 - Pozitív/negatív 

04 - Méretek 

05 - Kicsinyítési aránytartomány 

06-08 - Kicsinyítési arány 

09 - Szín 

10 - Emulzió a filmen 

11 - Generáció 

12 - Film alapja 

 

pozíció  kódérték  megnevezés 

00 h mikroforma 

01 

a 

b 

c 

d 

e 

f 
g 

h 

j 
u 

z 

| 

ablakos kártya 

mikrofilm kartridzs 

mikrofilm kazetta 

mikrofilmszalag 

mikrofilmlap (mikrofiche) 
mikrofilmlap (mikrofiche) kazetta 

átlátszatlan mikrolap (mikroopaque) 
mikrofilmcsík 

mikrofilm tekercs  
meghatározatlan 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

02 # nincs definiálva 

03 

a 

b 

m 

u 

| 

pozitív 

negatív 

kevert polaritású 

ismeretlen 

nincs kódérték megadva 

04 

 

a 

d 

f 
g 

h 

 

l 
m 

o 

 

p 

 

u 

z 

Mikrofilm 

8 mm 

16 mm 

35 mm 

70 mm 

105 mm 

Mikrofilmlap, átlátszatlan mikrolap (mikroopaque), stb. 
3x5 in vagy 8x13 cm 

4x6 in vagy 11x15 cm 

6x9 in vagy 16x23 cm 

Ablakos kártya 

3 1/4 x 7 3/8 in or 9x19 cm 

Egyéb 

ismeretlen 
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| egyéb 

nincs kódérték megadva 

05 

a 

b 

c 

d 

e 

u 

v 

| 

kis kicsinyítési arány, 16:1 alatt 
normál kicsinyítési arány, 16:1 és 30:1 között 
erős kicsinyítési arány, 30:1 és 60:1 között 
nagyon erős kicsinyítési arány, 61:1 és 90:1 között 
ultraerős kicsinyítési arány, 90:1 felett 
ismeretlen 

változó mértékű kicsinyítés 

nincs kódérték megadva 

06-08  kicsinyítési arány 

09 

b 

c 

m 

u 

z 

| 

fekete-fehér 
színes 

kevert 
ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

10 

a 

b 

c 

m 

n 

u 

z 

| 

ezüst-halogenid 

diazo 

vezikuláris 

kevert emulzió 

nem alkalmazható 

ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

11 

a 

b 

c 

m 

u 

| 

első generáció (első,nyomtatási eredeti példány) 
nyomtatási első, eredeti példány 

munkapéldány 

vegyes generáció 

ismeretlen 

nincs kódérték megadva 

12 

a 

c 

d 

i 
m 

n 

p 

r 
t 
u 

z 

| 

biztonsági alap, meghatározatlan 

biztonsági alap, acetát meghatározatlan 

biztonsági alap, diacetát 
nitrát alap 

vegyes alap (nitrát és biztonsági) 
nem meghatározott 
biztonsági alap, poliészter 
biztonsági alap, vegyes 

biztonsági alap, triacetát 
ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

 

Nem kivetített grafika (007/00=k) 
00 - A dokumentum típusa 
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01 - Speciális anyagmegjelölés 

02 - Meghatározatlan 

03 - Szín 

04 - Elsődleges hordozóanyag 

05 - Másodlagos hordozóanyag 

 

pozíció  kódérték  megnevezés 

00 k nem kivetített grafika 

01 

a 

c 

d 

e 

f 
g 

h 

i 
j 
k 

l 
n 

o 

p 

q 

r 
s 

u 

v 

z 

| 

tevékenységkártya 

kollázs 

rajz 

festmény 

fotomechanikai nyomat 
fotónegatív 

fotónyomat 
kép 

nyomat 
plakát 
műszaki rajz 

diagram 

tanulókártya 

képeslap 

ikon 

röntgenfelvétel 
oktatási nyomat 
meghatározatlan 

meghatározatlan típusú fotográfia 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

02 # nincs definiálva 

03 

a 

b 

c 

h 

m 

u 

z 

| 

egyszínű 

fekete-fehér 
színes 

kézi színezésű 

vegyes 

ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

04 

a 

b 

c 

d 

e 

f 
g 

h 

vászon 

finom fehér kartonpapír 
karton/szemléltető tábla 

üveg 

szintetikus 

bőr 
textil 
fém 
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i 
l 

m 

n 

o 

p 

q 

r 
s 

t 
u 

v 

w 

z 

| 

műanyag 

vinil 
vegyes 

borjúbőr pergamen 

papír 
gipsz 

farostlemez 

porcelán 

kő 

fa 

ismeretlen 

bőr 
pergamen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

05 

# 

a 

b 

c 

d 

e 

f 
g 

h 

i 
l 

m 

n 

o 

p 

q 

r 
s 

t 
u 

v 

w 

z 

| 

nincs másodlagos hordozó 

vászon 

finom fehér kartonpapír 
karton/szemléltető tábla 

üveg 

szintetikus 

bőr 
textil 
fém 

műanyag 

vinil 
vegyes 

borjúbőr pergamen 

papír 
gipsz 

farostlemez 

porcelán 

kő 

fa 

meghatározatlan 

bőr 
pergamen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

 

Mozgókép (007/00=m) 
00 - A dokumentum típusa     
01 - Speciális anyagmegjelölés 

02 - Meghatározatlan 

03 - Szín 

04 - Vetítési formátum 
05 - Hang a hordozón vagy külön 
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06 - Hang médiuma/hordozója 

07 - Méretek 

08 - Lejátszó csatornák konfigurációja 

09 - Produkciós elemek 

10 - Pozitív/negatív 

11 - Generáció 

12 - Film alapanyag 
13 - Finomított színkategóriák 

14 - Nyersanyag vagy kópia típusa 

15 - Amortizáció foka 

16 - Teljesség 

17-22 - Film katalogizálásának/megtekintésének dátuma 

 

pozíció  kódérték  megnevezés 

00 m mozgókép 

01 

c 

f 
o 

r 
u 

z 

| 

film kartridzs 

film kazetta 

filmtekercs 

filmszalag 

meghatározatlan 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

02 # nincs definiálva 

03 

b 

c 

h 

m 

n 

u 

z 

| 

fekete-fehér 
színes 

kézi színezésű 

vegyes 

nem alkalmazható 

ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

04 

a 

b 

c 

d 

e 

f 
u 

z 

| 

standard hangosfilm apetúra (csökkentett keret) 
nem anamorf (optikusan nem torzított), széles képformátum 

3D 

anamorf (optikusan torzított), széles képformátum 

egyéb széles képformátum 

standard némafilm apetúra (teljes keret) 
ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

05 

# 

a 

b 

u 

| 

hang nélküli (néma) 
hang a képhordozón 

hang külön 

ismeretlen 

nincs kódérték megadva 

06 # hang nélküli (néma) 
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a 

b 

c 

d 

e 

f 
g 

h 

i 
u 

z 

| 

optikai hangsáv mozifilm szalagon 

mágneses hangsáv mozifilm szalagon 

mágneses hangszalag kartridzsban 

hanglemez 

mágneses hangszalag orsón 

mágneses hangszalag kazettában 

optikai és mágneses hangsáv mozifilm szalagon 

videoszalag 

videolemez 

ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

07 

a 

b 

c 

d 

e 

f 
g 

u 

z 

| 

szabványos 8 mm 

szuper 8 mm/egyszerű 8 mm 

9.5 mm 

16 mm 

28 mm 

35 mm 

70 mm 

ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

08 

k 

m 

n 

q 

s 

u 

z 

| 

vegyes 

monaurális 

nem alkalmazható 

kvadrofon, többcsatornás vagy térhatású 

szeterofonikus 

ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

09 

a 

b 

c 

d 

e 

f 
g 

n 

z 

| 

workprint 
trims 

outtakes 

rushes 

sávok keverése 

címsávok/címközi tekercsek 

gyártási tekercsek 

nem alkalmazható 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

10 

a 

b 

n 

u 

z 

| 

pozitív 

negatív 

nem alkalmazható 

ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 
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11 

d 

e 

o 

r 
u 

z 

| 

másolat 
eredeti, másolatkészítésre szánt (mester kópia) 
eredeti 
megtekintő/megtekintő kópia 

ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

12 

a 

c 

d 

i 
m 

n 

p 

r 
t 
u 

z 

| 

biztonsági alap, meghatározatlan 

biztonsági alap, acetát, meghatározatlan 

biztonsági alap, diacetát 
nitrát alap 

kevert alap (nitrát és biztonsági) 
nem alkalmazható 

biztonsági alap, poliészter 
biztonsági alap, kevert 
biztonsági alap, triacetát 
ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

13 

a 

b 

c 

d 

e 

f 
g 

h 

i 
j 
k 

l 
m 

n 

p 

q 

r 
s 

t 
u 

v 

z 

| 

3 rétegű szín 

2 színű, egysávos 

meghatározatlan 2 színű 

meghatározatlan 3 színű 

3 sávszín 

2 sávszín 

vörös sáv 

kék vagy zöld sáv 

cián sáv 

magenta sáv 

sárga sáv 

S E N 2 

S E N 3 

nem alkalmazható 

szépia tónus 

egyéb tónus 

színárnyalatos 

színezett és árnyalt 
stenciles szín 

ismeretlen 

kézi színezés 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

14 

a 
b 
c 
d 
n 

felszívott festék átvitel (Imbibition dye transfer prints) 
háromrétegű film 
háromrétegű film, kevés áttűnés 
duplizált film 
nem alkalmazható 
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u 
z 
| 

ismeretlen 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

15 

 

a 

b 

c 

d 

e 

f 
g 

h 

k 

l 
m 

| 

Egyéb 

nincs látható 

nitrát: gyanús szag 

nitrát: szúrós szag 

nitrát: barnás elszíneződés, elhalványulás, porosság 

nitrát: ragadósság 

nitrát: habos, buborékok, hólyagok 

nitrát: dermedés 

nitrát: por 
nem-nitrát: kimutatható károsodás 

nem nitrát: nagyobb károsodás 

nem-nitrát: erőteljes károsodás 

nincs kódérték megadva 

16 

c 

i 
n 

u 

| 

teljes 

nem teljes 

nem alkalmazható 

ismeretlen 

nincs kódérték megadva 

17-22  film katalogizálásának /megnézésének ideje 

 

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

01 - Speciális anyagmegjelölés 

 

pozíció  kódérték  megnevezés 

00 o készlet 

01 
u 

| 

meghatározatlan 

nincs kódérték megadva 

 

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

01 - Speciális anyagmegjelölés 

 

pozíció  kódérték  megnevezés 

00 q lejegyzett zene 

01 
u 

| 

meghatározatlan 

nincs kódérték megadva 

 

Távérzékeléssel készült kép (007/00=r) 
00 - A dokumentum típusa 

01 - Speciális anyagmegjelölés 

02 - Meghatározatlan 

03 - Szenzor magassága 
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04 - Szenzor helyzete 

05 - Felhőtakaró 

06 - Platformszerkezet típusa 

07 - Platformhasználati kategória 

08 - Szenzor típusa 

09-10 - Dátum típusa 

 

pozíció  kódérték  megnevezés 

00 r távérzékeléssel kép 

01 
u 

| 

meghatározatlan 

nincs kódérték megadva 

02 # nincs definiálva 

03 

a 

b 

c 

n 

u 

z 

| 

felület 
levegőben 

térben 

nem alkalmazható 

ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

04 

a 

b 

c 

n 

u 

| 

alacsony ferde 

magas ferde 

függőleges 

nem alkalmazható 

ismeretlen 

nincs kódérték megadva 

05 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

n 

u 

| 

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

ismeretlen 

nincs kódérték megadva 

06 

a 

b 

c 

d 

e 

f 
g 

h 

ballon 
repülőgép - alacsony magasságban 
repülőgép - közepes magasságban 
repülőgép - nagy magasságban 
ember vezette űrhajó 
pilóta nélküli űrhajó 
szárazföldi távérzékelő eszköz 
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i 
n 

u 

z 

| 

vízfelszíni távérzékelő eszköz 
merülési távérzékelő eszköz 

nem alkalmazható 

ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

07 

a 

b 

c 

m 

n 

u 

z 

| 

meteorológiai 
felszíni megfigyelés 

tér megfigyelése 

vegyes felhasználás 

nem alkalmazható 

ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

08 

a 

b 

u 

z 

| 

aktív 

passzív 

ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

09-10 

aa  
da  
db  
dc  
dd  
de  
df  
dv  
dz  
ga  
gb  
gc 

gd  
ge 

gf  
gg  
gu  
gz  
ja  
jb  
jc  
jv  
jz  

ma 

mb 

mm  
 

nn  

látható fény 

közeli infravörös 

középső infravörös 

távoli infravörös 

termikus infravörös 

rövidzáras infravörös (SWIR) 
fényvisszaverő infravörös 

kombinációk 

egyéb infravörös adatok 

oldalnézetű repülő radar (SLAR) 
szintetikus apertúra radar (SAR) - egyfrekvencia 

SAR többfrekvenciás (többcsatornás) 
SAR mint polarizáció 

SAR kereszt polarizáció 

infometrikus SAR 

polarmetriás SAR 

passzív mikrohullámú leképezés 

egyéb mikrohullámú adatok 

távoli ultraibolya 

középső ultraibolya 

közeli ultraibolya 

ultraibolya kombinációk 

egyéb ultraibolya adatok 

többspektrumos, többfunkciós 

több időbeli 
különböző adattípusok kombinációja 

Egyéb 

nem alkalmazható 
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pa 

pb 

pc 

pd 

pe  
pz  
ra  
rb 

rc  
rd  
sa  
ta  
uu  
zz  
|| 

szonár vízmélysége 

szonár alsó topográfiai képek, oldalsó beolvasás 

szonár alsó topográfia, közeli felület 
szonár alsó topográfia, közeli alsó 

szeizmikus felmérések 

egyéb akusztikai adatok 

gravitációs anomáliák (általános) 
szabad levegő 

Bouger 
izosztatikus 

mágneses mező 

radiometrikus felmérések 

ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

 

Hangfelvétel (007/00=s) 
00 - A dokumentum típusa 

01 - Speciális anyagmegjelölés 

02 - Meghatározatlan 

03 - Sebesség 

04 - Lejátszási csatornák konfigurálása 

05 - Barázda szélesség / barázda magasság 

06 - Méretek 

07 - Szalag szélesség 

08 - Szalag konfiguráció 

09 - Lemez, henger vagy szalag típusa  
10 - Anyag típusa 

11 - Vágás típusa 

12 - Speciális lejátszási jellemzők 

13 - Rögzítési és tárolási technika 

 

pozíció  kódérték  megnevezés 

00 s hangfelvétel 

01 

d 

e 

g 

i 
q 

r 
s 

t 
u 

w 

z 

| 

hanglemez 

henger 
hang kartridzs 

film hangsáv 

tekercs 

külső közvetítés 

hang kazetta 

hangszalag tekercs 

meghatározatlan 

huzal felvétel 
egyéb 

nincs kódérték megadva 

02 # nincs definiálva 
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03 

a 

b 

c 

d 

e 

f 
h 

i 
k 

l 
m 

n 

o 

p 

r 
u 

z 

| 

16 fordulat/perc (lemez) 
33 1/3 fordulat/perc (lemez) 
45 fordulat/perc (lemez) 
78 fordulat/perc (lemez) 
8 fordulat/perc (lemez) 
1.4 méter/másodperc (lemez) 
120 fordulat/perc (henger) 
160 fordulat/perc (henger) 
15/16 inch/másodperc (szalag) 
1 7/8 inch/másodperc (szalag) 
3 3/4 inch/másodperc (szalag) 
nem alkalmazható 

7 1/2 inch/másodperc (szalag) 
15 inch/másodperc (szalag) 
30 inch/másodperc (szalag) 
ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

04 

m 

q 

s 

u 

z 

| 

mono 

kvadrofon 

sztereofon 

ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

05 

m 

n 

s 

u 

z 

| 

mikrobarázda/finom 

nem alkalmazható 

durva/szabványos barázda 

ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

06 

a 

b 

c 

d 

e 

f 
g 

j 
n 

o 

s 

u 

z 

| 

3 inch átmérő 

5 inch átmérő 

7 inch átmérő 

10 inch átmérő 

12 inch átmérő 

16 inch átmérő 

4 3/4 inch vagy 12 cm átmérő 

3 7/8 x 2 1/2 cm átmérő  
nem alkalmazható 

5 1/4 x 3 7/8 inch 

2 3/4 x 4 inch 

ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

07 
l 

m 

1/8 inch 

1/4 inch 
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n 

o 

p 

u 

z 

| 

nem alkalmazható 

1/2 inch  
1 inch 

ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

08 

a 

b 

c 

d 

e 

f 
n 

u 

z 

| 

teljes (1) sáv 

fél (2) sáv 

négy (4) sáv 

nyolc sáv 

tizenkét sáv 

tizenhat sáv 

nem alkalmazható 

ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

09 

a 

b 

d 

i 
m 

n 

r 
s 

t 
u 

z 

| 

eredeti/mester szalag 

másolatkészítésre szánt eredeti szalag  
eredeti/mester lemez (negatív) 
pillanatnyi (a helyszínen rögzítve) 
szériagyártmány 

nem alkalmazható 

anya (pozitív) 
matrica (negatív) 
próba préselés 

ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

10 

a 

b 

c 

g 

i 
l 

m 

n 

p 

r 
s 

w 

u 

z 

| 

lakk bevonat 
cellulóz-nitrát 
acetátszalag vas-oxiddal 
üveg lakkal 
lakk alumíniummal 
fém 

műanyag fémmel 
nem alkalmazható 

műanyag 

papír lakkal vagy vas-oxiddal 
sellak 

viasz 

ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

11 

h 

l 
n 

hegy és völgy vágás 

oldalirányú vagy kombinált vágás 

nem alkalmazható 
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u 

| 

ismeretlen 

nincs kódérték megadva 

12 

a 

b 

c 

d 

e 

f 
g 

h 

n 

u 

z 

| 

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

dbx kódolás 

digitális felvétel 
Dolby-A kódolás 

Dolby-C kódolás 

CX kódolás 

nem alkalmazható 

ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

13 

a 

b 

d 

e 

u 

z 

| 

akusztikai rögzítés, közvetlen tárolás 

közvetlen tárolás, nem akusztikus 

digitális tárolás 

analóg elektromos tárolás 

ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

 

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

01 - Speciális anyagmegjelölés 

 

pozíció  kódérték  megnevezés 

00 t szöveg 

01 

a 

b 

c 

d 

u 

z 

| 

normál nyomtatás  
nagybetűs nyomtatás 
Braille-írás 
cserélhető lapos 
meghatározatlan 
egyéb 
nincs kódérték megadva 

 

Videofelvétel (007/00=v) 
00 - A dokumentum típusa 

01 - Speciális anyagmegjelölés 

02 - Meghatározatlan 

03 - Szín 

04 - Videofelvétel formátuma 

05 - Hang hordozón vagy külön 

06 - Hanganyag hordozója 

07 - Méretek 

08 - Lejátszó csatornák konfigurációja 
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pozíció  kódérték  megnevezés 

00 v videofelvétel 

01 

c 

d 

f 
r 
u 

z 

| 

video kartridzs 

video lemez 

video kazetta 

video szalag/orsó 

meghatározatlan 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

02 # meghatározatlan 

03 

a 

b 

c 

m 

n 

u 

z 

| 

egyszínű 

fekete-fehér 
színes 

vegyes 

nem alkalmazható 

ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

04 

a 

b 

c 

d 

e 

f 
g 

h 

i 
j 
k 

m 

o 

p 

q 

s 

u 

v 

z 

| 

Beta (1/2 inch, videokazetta) 
VHS (1/2 inch, videokazetta) 
U-matic (3/4 inch, videokazetta) 
EIAJ (1/2 inch, orsó) 
Type C (1 inch, orsó) 
Kvadruplex (1 inch or 2 inch, orsó) 
lézerlemez 

CED (Capacitance Electronic Disc) videolemez 

Betacam (1/2 inch, videokazetta) 
Betacam SP (1/2 inch, videokazetta) 
Super-VHS (1/2 inch, videokazetta) 
M-II (1/2 inch, videokazetta) 
D-2 (3/4 inch, videokazetta) 
8 mm 

Hi-8 mm 

Blu-ray lemez 

ismeretlen 

DVD 

egyéb 

nincs kódérték megadva     

05 

# 

a 

b 

u 

| 

hang nélkül (néma) 
hangos 

a hang külön 

ismeretlen 

nincs kódérték megadva 

06 
# 

a 

hang nélkül (néma) 
optikai hangsáv mozifilm szalagon  
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b 

c 

d 

e 

f 
g 

h 

i 
u 

z 

| 

mágneses hangsáv mozifilm szalagon 

mágneses hangszalag kartridzsban 

hanglemez 

mágneses hangszalag orsón  
mágneses hangszalag kazettában 

optikai és mágneses hangsáv mozifilm szalagon 

videokazetta 

videoszalag 

ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

07 

a 

m 

o 

p 

q 

r 
u 

z 

| 

8 mm 

1/4 inch 

1/2 inch 

1 inch 

2 inch 

3/4 inch 

ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

08 

k 

m 

n 

q 

s 

u 

z 

| 

vegyes 

mono 

nem alkalmazható 

kvadrofon, többcsatornás vagy térhatású 

sztereofon 

ismeretlen 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

 

Meghatározatlan (007/00=z) 
00 - A dokumentum típusa 

01 - Speciális anyagmegjelölés 

 

pozíció  kódérték  megnevezés 

00 z Meghatározatlan 

01 

m 

u 

z 

| 

több fizikai forma 
meghatározatlan 

egyéb 

nincs kódérték megadva 

 

008 Állandó hosszúságú adatelemek (nem ismételhető) 
 

Nincsenek indikátorok vagy almezőkódok; az adatelemek dokumnetumtípusonként 
pozícionálisan vannak meghatározva. 
 

00-05    Az adatbázisba kerülés dátuma: automatikusan generált 
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06    Megjelenési év típusa     

    b    Nincs megadott dátum; időszámításunk előtti dátum (####) 
    c    Folyamatos megjelenési státuszú időszaki kiadvány (induló év és 9999) (ÉÉÉÉ; 9999)  
    d    Megszűnt időszaki kiadvány (induló és záró éve) (ÉÉÉÉ ÉÉÉÉ) 
    e    Részletezett dátum (ÉÉÉÉ HHNN) 
    i    Gyűjtemény teljes megjelenési időintervalluma (ÉÉÉÉ ÉÉÉÉ) 
    k    Gyűjtemény zömének megjelenési ideje (ÉÉÉÉ ÉÉÉÉ) 
    m    Összetett megjelenési évek (ÉÉÉÉ ÉÉÉÉ) 
    n    Ismeretlen dátum (uuuu uuuu) 
    p    Terjesztés/kibocsátás és előállítás/felvétel éve, ha eltérő (ÉÉÉÉ ÉÉÉÉ) 
    q    Bizonytalan megjelenési év, legkorábbi-, illetve legkésőbbi lehetséges év (ÉÉÉÉ ÉÉÉÉ) 
    r    Reprint és eredeti megjelenési év (ÉÉÉÉ ÉÉÉÉ)  

s    Ismert vagy feltételezett megjelenési év (ÉÉÉÉ) 
t    Kiadás éve és copyright éve (ÉÉÉÉ ÉÉÉÉ) 

    u    Ismeretlen státuszú periodikus kiadvány (ÉÉÉÉ uuuu vagy pl. ÉÉuu uuuu)  
 

07-10    1. dátum                11-14    2. dátum (ha szükséges) 
    0-9    megjelenési dátum megadása arab számjegyekkel 
    üres    dátum elem nem alkalmazható 

    u    dátum elem teljes mértékben vagy részben ismeretlen 

 

15-17  Megjelenés, kiadás helye: 2 vagy 3 jegyű szabványos országkód (ISO 3166) 
    xx#    nincs hely, ismeretlen hely vagy meghatározatlan 

    vp#    különböző helyek esetén (nem használjuk!) 
 

18-34  Állandó hosszúságú adatelemek, dokumentumtípusonként eltérőek 

Könyvek 

pozíció  adat megnevezése  
párhuzamos 006 
pozíció  

18-21 

Illusztrációk 

üres    nincs illusztráció 

a          illusztrációk 

b    térképek 

c    arcképek 

d    diagram, grafikon 

e    alaprajzok, tervrajzok 

f    táblák 

g    kotta 

h    hasonmás 

i    címer 
j    leszármazási táblák 

k    űrlapok 

l    minták 

m         hangfelvétel mellékletek 

o    fényképek 

p    kódexek festett díszítései 

01-04  

http://marcwiki.lib.unideb.hu/index.php/008/Illusztr%C3%A1ci%C3%B3k
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22 

Célközönség, intellektuális szint  
üres    ismeretlen vagy nem specifikus 

a    kisgyermek irodalom - 6 év alatt 
b    általános iskolai irodalom 

c    kiskamasz irodalom 

d    ifjúsági irodalom 

e    felnőtt irodalom 

f    speciális, szakmai irodalom 

g    általános irodalom 

j    fiatal felnőtt irodalom 

05  

23  

Forma  
üres    következők egyike sem 

a    mikrofilm 

b    mikrofiche 

c    mikroopaque 

d    nagy/öregbetűs 

f    Braille-írás 

o    online 

q    direkt elektronikus (közvetlenül elérhető, megfogható 
médiumon tárolva, pl. disc, szalag) 
r    szabványos betűnagyság 

s    elektronikus (használatához számítógép szükséges, pl. CD-
ROM) 

06  

24-27  

Tartalom   
üres    nem meghatározott a tartalom jellege 

a          összefoglaló, absztrakt (teljes tartalom) 
b    bibliográfiák 

c    katalógusok 

d    szótárak, glosszáriumok 

e    enciklopédiák 

f    kézikönyvek 

g    törvénycikk, jogi cikkek 

i    index (mutató) (teljes tartalom) 
j    szabadalmi dokumentumok 

k    diszkográfia 

l    törvény 

m        tézisek/disszertációk 

n    egy tárgykör irodalmi áttekintése 

o    könyvismertetés (szemle) 
p    programozott szövegek 

q    filmográfia 

r    címtár 
s    statisztika 

t    kutatási jelentés 

u    szabványok/specifikációk 

v    jogi esetek ismertetése 

w    jogi jelentések, elemzések 

07-10  

http://marcwiki.lib.unideb.hu/index.php/008/C%C3%A9lk%C3%B6z%C3%B6ns%C3%A9g
http://marcwiki.lib.unideb.hu/index.php/008/Forma
http://marcwiki.lib.unideb.hu/index.php/008/Tartalom
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y    évkönyv 

z    egyezmény, szerződés 

2    offprint, különlenyomat 
5    naptár 
6    képregény, grafikus regény 

28  

Kormányzati kiadvány  
üres    nem közigazgatási kiadvány 

a    autonóm ill. fél autonóm szervezet kiadványa 

c    több helyszínű közigazgatási testület (multilocal) kiadványa 

f    föderális/nemzeti szintű közigazgatási testület kiadványa 

i    nemzetközi, kormányközi közigazgatási testület kiadványa 

l    helyi közigazgatási testület kiadványa 

m         több államot átfogó testület (multistate) kiadványa 

o    közigazgatási testület, meg nem határozott szint 
s    állami, provinciális, territoriális stb. szintű testület kiadványa 

u    eldönthetetlen, hogy a mű közigazgatási kiadvány-e 

z    egyéb 

11  

29  
Konferencia kiadványa 

0    nem konferencia kiadvány     
1    konferencia kiadvány 

12  

30  
Festschrift, jubileumi kiadvány  
0    nem emlékkötet, nem jubileumi kiadvány, nem Festschrift 
1    emlékkötet, jubileumi kiadvány, Festschrift 

13  

31  

Mutató, index  
0          nincs mutató (nem tartalmaz indexet a dokumentum) 
1    van mutató (a dokumentum saját tartalmára vonatkozó index 
van a kiadványban) 

14  

32  Nincs definiálva 15  

33  

Műfaj 
0    nem szépirodalom 

1    szépirodalom 

d  Drámák 

e  Esszék 

f  Regények 

h  Humoreszk, szatíra 

i  Levelek 

j  Elbeszélések 

m  Kevert műfajok 

p  Költemények 

s  Beszédek 

u  Ismeretlen 
 

16  

34  
Életrajz 

üres    nem életrajzzal kapcsolatos anyag 

a    önéletrajz 

17  

http://marcwiki.lib.unideb.hu/index.php/008/Korm%C3%A1nyzat
http://marcwiki.lib.unideb.hu/index.php/008/Konferencia
http://marcwiki.lib.unideb.hu/index.php/008/Festschrift
http://marcwiki.lib.unideb.hu/index.php/008/Index
http://marcwiki.lib.unideb.hu/index.php/008/M%C5%B1faj
http://marcwiki.lib.unideb.hu/index.php/008/%C3%89letrajz
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b    egyéni életrajz 

c    közös életrajz (életrajzgyűjtemény) 
d    életrajzi információkat tartalmaz 

 

18-34  Állandó hosszúságú adatelemek, dokumentumtípusonként eltérőek 

Időszaki 

pozíció  adat megnevezése  

18 

Gyakoriság 

üres     nincs meghatározható gyakoriság 

a          évente 

b          kéthavonta  
c          hetente kétszer  
d          naponta  
e          kéthetente  
f           évente kétszer  
g          kétévente  
h          háromévente  
i           hetente háromszor  
j          havonta háromszor 
k          folyamatosan megújuló 

m        havonta 

q         negyedévente 

s          havonta kétszer 
t          évente háromszor 
u         ismeretlen 

w        hetente 

z          egyéb 

19 

Rendszeresség 

n        normalizált irreguláris (megjósolható minta szerint irreguláris, rendszertelen) 
r         reguláris (szabályos) 
u        ismeretlen 

x         teljesen rendszertelen 

20 Nincs definiálva 

21 

Időszaki kiadvány típusa 

üres az alábbiak egyike sem 

d        megújuló adatbázis 

l         megújuló cserelapos 

m       monográfiasorozat 
n        hírlap 

p        folyóirat  
w        megújuló Web site 

22 

Eredeti dokumentum formája 

üres    következők egyike sem 

a    mikrofilm 

b    mikrofiche 

c    mikrokártya 
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d    nagy/öregbetűs 

e          hírlapformátum 

f    Braille-írás 

o    online 

q    direkt elektronikus (közvetlenül elérhető, megfogható médiumon tárolva, pl. disc, 
szalag) 
s    elektronikus (használatához számítógép szükséges, pl. CD-ROM) 

23 

Dokumentum formája  
üres    következők egyike sem 

a    mikrofilm 

b    mikrofiche 

c    mikrokártya 

d    nagy/öregbetűs 

f    Braille-írás 

o    online 

q    direkt elektronikus (közvetlenül elérhető, megfogható médiumon tárolva, pl. disc, 
szalag) 
r    szabványos betűnagyság 

s    elektronikus (használatához számítógép szükséges, pl. CD-ROM) 

24 

Tartalom   
üres    nem meghatározott a tartalom jellege 

a          összefoglaló, absztrakt 
b    bibliográfiák 

c    katalógusok 

d    szótárak, glosszáriumok 

e    enciklopédiák 

f    kézikönyvek 

g    törvénycikk, jogi cikkek 

i    index (mutató) 
k    diszkográfia 

l    törvény 

m         tézisek/disszertációk 

n    egy tárgykör irodalmi áttekintése 

o    könyvismertetés (szemle) 
p    programozott szövegek 

q    filmográfia 

r    címtár 
s    statisztika 

t    kutatási jelentés 

u    szabványok/specifikációk 

v    jogi esetek ismertetése 

w    jogi jelentések, elemzések 

y    évkönyv 

z    egyezmény, szerződés 

5    naptár 
6    képregény, grafikus regény 

25-27 Tartalmi jellemzők, ha a mű csak részben tartalmazza a 24. karakterpozíciónál 
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felsoroltakat (kódok: lásd 24) 

28  

Kormányzati kiadvány  
üres    nem közigazgatási kiadvány 

a    autonóm ill. fél autonóm szervezet kiadványa 

c    több helyszínű közigazgatási testület (multilocal) kiadványa 

f    föderális/nemzeti szintű közigazgatási testület kiadványa 

i    nemzetközi, kormányközi közigazgatási testület kiadványa 

l    helyi közigazgatási testület kiadványa 

m         több államot átfogó testület (multistate) kiadványa 

o    közigazgatási testület, meg nem határozott szint 
s    állami, provinciális, territoriális stb. szintű testület kiadványa 

u    eldönthetetlen, hogy a mű közigazgatási kiadvány-e 

z    egyéb 

29  
Konferencia kiadványa 

0    nem konferencia kiadvány     
1    konferencia kiadvány 

30-32  Nincs definiálva 

33  

A cím eredeti írásrendszere 

üres nincs meghatározva 

a       alap latin  
b       kiterjesztett latin  
c        cirill  
d       japán  
e       kínai  
f        arab  
g       görög  
h       héber 
i        thai 
j        devanagari 
k       koreai 
l        tamil 
u       ismeretlen 

z       egyéb 

34  

Egymást követő/legutolsó leírási tétel jelzése 

0      Egymást követő tételek (A folyóiratról új rekord készül, ha a főcím tartósan és 
jelentősen megváltozik, a rekordok között a bibliográfiai kapcsolatot jelezni kell.) 
1     Egyetlen, frissített tétel (A rekord mindig a legújabb adatokat tükrözi a főcím 
megváltozása esetén, a korábbi adatok megjegyzésként szerepelnek.) 

 

35-37  Nyelv kódja: 2 vagy 3 jegyű szabványos nyelvkód (ISO 639) 
###    nincs információ 

zxx    nincs meghatározható nyelvi tartalom (pl. kép, komolyzene, programnyelv stb.) 
mul    3-nál több nyelvű dokumentum, domináns nyelv nélkül 
sgn    jelbeszéd 

und    meghatározatlan 

 



34 
 

38    Módosított rekord 

üres    nem módosított 
d    adott dokumentum eredetijéről valamilyen információ kihagyva 

o    transzliterált, a katalóguscédula is transzliterált 
r    transzliterált, a katalóguscédula eredeti írásrendszerben 

s    rövidített 
x    hiányzó karakterek 

 

39    Katalogizálás forrása 

üres    Nemzeti bibliográfiai intézmény (pl. OSZK, Library of Congress stb.) 
c    Közös katalogizálási program 

d    Egyéb 

u    Ismeretlen 

010 A Library of Congress azonosító száma (nem ismételhető)  
 

Első indikátor 
Nincs definiálva 

üres nincs definiálva 

 

Második indikátor 
Nincs definiálva 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
            $a LC azonosító szám (nem ismételhető)  
            $b NUCMC azonosító szám (ismételhető) 
            $z Törölt/érvénytelen azonosító szám (ismételhető)  
            $8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

013 Szabadalom azonosító információ (ismételhető) 
 

Első indikátor 
Nincs definiálva 

üres nincs definiálva 

 

Második indikátor 
Nincs definiálva 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
             $a Szám (nem ismételhető)  
            $b Ország (nem ismételhető) 

$c Szám típusa (nem ismételhető)  
$d Dátum (ismételhető) 
$e Státusz (ismételhető) 
$f A dokumentum létrehozásában részt vevő ország vagy ügynökség (ismételhető) 

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

 

015 Nemzeti bibliográfiai szám (ismételhető) 
 

Első indikátor 
Nincs definiálva 

üres nincs definiálva 

 

Második indikátor 
Nincs definiálva 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
            $a Nemzeti bibliográfiai szám (ismételhető)  
             $q Minősítő információ (ismételhető) 

$z Törölt/érvénytelen nemzeti bibliográfiai szám (ismételhető)  
$2 Forrás (nem ismételhető) 

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

016 Nemzeti bibliográfiai ügynökség azonosító száma (ismételhető) 
 

Első indikátor 
Nemzeti bibliográfiai ügynökség 

            üres Library and Archives Canada 

7 Forrás a # almezőben 

 

Második indikátor 
Nincs definiálva 

üres nincs definiálva 

 

Almezők: 
             $a Rekord azonosító szám (nem ismételhető)  

$z Törölt/érvénytelen azonosító szám (ismételhető)  
$2 Forrás (nem ismételhető) 

             $8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

017 Copyright vagy kötelespéldány szám (ismételhető) 
 

Első indikátor 
Nincs definiálva 

üres nincs definiálva 

 

Második indikátor 
Megjelenítendő állandó azonosító 

             üres Copyright vagy kötelespéldány szám  
     8 nincs állandó azonosító 



36 
 

 

Almezők: 
             $a Copyright vagy kötelespéldány szám (ismételhető)  
     $b A számot adó ügynökség (nem ismételhető) 
    $d Dátum (nem ismételhető) 
     $i Megjelenítendő szöveg (nem ismételhető) 

$z Törölt/érvénytelen copyright vagy kötelespéldány szám (ismételhető)  
$2 Forrás (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 

             $8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

018 Részdokumentum copyright díjának kódja (nem ismételhető) 
 

Első indikátor 
Nincs definiálva 

üres nincs definiálva 

 

Második indikátor 
Nincs definiálva 

üres nincs definiálva 

 

Almezők: 
             $a Részdokumentum copyright díjának kódja (nem ismételhető)  

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

 
020 ISBN (ismételhető) 
 

Első indikátor 
Nincs definiálva 

üres nincs definiálva 

 

Második indikátor 
Nincs definiálva 

üres nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a ISBN (nem ismételhető)  
$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 
Nemzetközi érdeklődés szintje 
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üres A nemzetközi érdeklődés szintje nincs meghatározva  
0 A folytatódó bibliográfiai forrás nemzetközi érdeklődésre számot tart 
1 A folytatódó bibliográfiai forrás nemzetközi érdeklődésre nem tart számot 

 

Második indikátor 
Nincs definiálva 

üres nincs definiálva 
 

Almezők: 
$a ISSN (nem ismételhető)  
$l ISSN-L (nem ismételhető) 
$m Törölt ISSN-L (ismételhető)  
$y Érvénytelen ISSN (ismételhető)  
$z Törölt ISSN (ismételhető)  
$2 Forrás (nem ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 

024 Egyéb szabványos azonosítószámok (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Szabványos azonosító vagy kód típusa 
        0 International Standard Recording Code 

        1 Universal Product Code 

        2 International Standard Music Number 
        3 International Article Number  
        4 Serial Item and Contribution Identifier  
        7 Forrás a $2 almezőben  
        8 Meg nem határozott típusú szabványos azonosító vagy kód  
 

Második indikátor 
A különbség típusát megadó indikátor 
        üres nincs információ megadva  
        0       Nincs különbség, a vonalkódban foglalt és a szemmel olvasható szám/kód között 
nincs különbség 

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

Almezők: 
        $a Szabványos szám vagy kód (nem ismételhető)  
        $c A hozzáférés feltételei (nem ismételhető)  
        $d További, a szabványos számot/kódot követő számok/kódok (nem ismételhető) 
        $q Minősítő információ (ismételhető)  
        $z Törölt/érvénytelen szabványos szám vagy kód (ismételhető)  
        $2 A kód/szám forrása (nem ismételhető) 
        $6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
        $8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
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025 Külföldi beszerzési szám (ismételhető) 

 
Első indikátor 
Nincs definiálva 

üres nincs definiálva 

 

Második indikátor 
Nincs definiálva 

 üres nincs definiálva 
 

Almezők: 
             $a Külföldi beszerzési szám (ismételhető)  
             $8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

026 Ujjlenyomat-azonosító (ismételhető) 

 
Első indikátor 
Nincs definiálva 

üres nincs definiálva 

 

Második indikátor 
Nincs definiálva 

 üres nincs definiálva 

 

Almezők: 
            $a A karakterek első és második csoportja (nem ismételhető)  
     $b A karakterek harmadik és negyedik csoportja (nem ismételhető) 
     $c Dátum (nem ismételhető) 
     $d A kötés vagy rész száma (ismételhető) 
     $e Feldolgozatlan ujjlenyomat (nem ismételhető) 
     $2 Forrás (nem ismételhető) 
     $5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 

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

027 Szabványos technikai jelentésszám (ismételhető) 
 

Első indikátor 
Nincs definiálva 

üres nincs definiálva 

 

Második indikátor 
Nincs definiálva 

 üres nincs definiálva 
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Almezők: 
            $a Szabványos technikai jelentésszám (nem ismételhető)  
     $q Minősítő információ (ismételhető) 
     $z Törölt/érvénytelen szám (ismételhető) 

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

028 Zeneművek kiadói vagy forgalmazói száma (ismételhető) 
 

Első indikátor 
Szám típusa 

 0 kibocsátási szám      
1 matrica szám 

     2 lemezszám 

3 egyéb zenei kiadói szám 

4 videofelvétel kiadói szám 

5 egyéb kiadói szám 

6 forgalmazói szám 
 

Második indikátor 
Megjegyzés/további hozzáférési pont 
     0 nincs megjegyzés, további hozzáférési pont 
     1 megjegyzés, további hozzáférési pont szükséges 

     2 megjegyzés, további hozzáférési pont nélkül 
3 nincs megjegyzés, további hozzáférési pont szükséges 

 

Almezők: 
             $a Kiadói vagy forgalmazói szám (nem ismételhető)  
     $b Forrás (nem ismételhető) 

$q Minősítő információ (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 

             $8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

030 CODEN megnevezés (ismételhető) 
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

           üres nincs definiálva 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

    üres nincs definiálva 

 

Almezők: 
            $a CODEN (tudományos, technikai folyóiratok egyedi azonosítója) (nem ismételhető)  
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     $z Törölt/érvénytelen CODEN (ismételhető) 
     $6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
     $8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

031 Zenei incipit információ (ismételhető) 
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

           üres nincs definiálva 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

    üres nincs definiálva 
 

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 Mű száma (nem ismételhető) 
     $m Hang/hangszer (nem ismételhető) 
     $n Hangnem szignatúra (nem ismételhető) 
     $o Ütemjelzés (nem ismételhető) 
    $p Zenei jelölés (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 Link szöveg (nem ismételhető) 
    $z Nyilvános megjegyzés (ismételhető) 
 $2 Rendszerkód (nem ismételhető) 

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

032 Postai regisztrációs szám (ismételhető) 
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

           üres nincs definiálva 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 
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     üres nincs definiálva 
 

Almezők: 
             $a Postai regisztrációs szám (nem ismételhető)  
     $b A számot kiadó intézmény (ismételhető) 
     $6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
     $8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

033 Esemény ideje és helye (ismételhető) 
 

Első indikátor 
Dátumtípus az $a almezőben 

             üres nincs dátuminformáció 

     0 egyedül álló dátum 

     1 több egyedül álló dátum 

2 időtartam 

 

Második indikátor 
Esemény típusa 

             üres nincs információ megadva 

0 rögzítés 

1 sugárzás 

2 gyűjtés 

 

Almezők: 
             $a Formalizált dátum/időpont (ismételhető)  

$b Földrajzi régió osztályozási kódja (ismételhető)  
$c Földrajzi terület osztályozási kódja (ismételhető) 
$p Esemény helye (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 Szakkifejezések forrása (ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 

             $8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

034 Kódolt kartográfiai matematikai adatok (ismételhető) 
 

Első indikátor 
Méretarány típusa 

     0 meghatározatlan/nincs feltüntetve méretarány 

    1 egy méretarány 

3 méretarány-tartomány 
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Második indikátor 
Gyűrű típusa 

             üres jelöletlen 

0 külső gyűrű 

1 belső/kizáró gyűrű 
 

Almezők: 
             $a Méretarány-kategória (nem ismételhető) 
    $b Állandó arányban változó vízszintes irányú méretarány (ismételhető) 
     $c Állandó arányban változó függőleges irányú méretarány (ismételhető) 
     $d Nyugati hosszúság koordinátái (nem ismételhető) 
     $e Keleti hosszúság koordinátái (nem ismételhető) 
    $f Északi szélesség koordinátái (nem ismételhető) 
    $g Déli szélesség koordinátái (nem ismételhető) 
     $h Szögben megadott méretarány (ismételhető) 
     $j Északi határérték deklináció (nem ismételhető) 

$k Déli határérték deklináció (nem ismételhető) 
     $m Keleti határérték rektaszcenzió (nem ismételhető) 
     $n Nyugati határérték rektaszcenzió (nem ismételhető) 
     $p Napéjegyenlőség (nem ismételhető) 
     $r Földtől való távolság (nem ismételhető) 
     $s G-gyűrű szélesség (ismételhető) 
     $t G-gyűrű hosszúság (ismételhető) 
     $x Kezdő dátum (nem ismételhető) 
     $y Záró dátum (nem ismételhető) 

$z Földön kívüli test neve (nem ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) (nem ismételhető) 

     $2 Szakkifejezések forrása (ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 

             $8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

035 Rendszerazonosító szám (ismételhető) 
 
Első indikátor  
Definiálatlan 

           üres nincs definiálva 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

     üres nincs definiálva 
 

Almezők: 
$a Rendszerazonosító szám (nem ismételhető)  
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     $z Törölt vagy érvénytelen azonosító szám (ismételhető) 
    $6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
    $8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

036 Számítógépes adatfájlok eredeti azonosító száma (nem ismételhető) 
 

Első indikátor  
Definiálatlan 

           üres nincs definiálva 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

     üres nincs definiálva 
 

Almezők: 
             $a Eredeti azonosító szám (nem ismételhető)  
     $b Számot kiadó intézmény (nem ismételhető) 
     $6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
    $8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

037 Beszerzés forrása (ismételhető) 
 

Első indikátor 
Beszerzés forrásának sorrendje 

             üres nem alkalmazható/nincs megadva/legkorábbi 
     2 közbeeső 

     3 kurrens/legfrissebb 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

            üres nincs definiálva 
 

Almezők: 
             $a Készletszám (nem ismételhető)  

$b Készletszám/beszerzés forrása (nem ismételhető)  
$c Elérhetőség feltételei (ismételhető) 
$f Megjelenés formája (ismételhető) 
$g További formátumjellemzők (ismételhető) 
$n Megjegyzés (ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 

             $8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
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038 Rekord tartalmának a licensztulajdonosa (nem ismételhető) 
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

           üres nincs definiálva 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

     üres nincs definiálva 
 

Almezők: 
             $a Rekord tartalmának a licenszét adó intézmény (nem ismételhető)  
     $6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
     $8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

040 A katalogizálás forrásának kódja (nem ismételhető) 
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

            üres nincs definiálva 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva 
 

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

041 Nyelvi kód (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Translation indication 

üres Nincs információ megadva 

0       A dokumentum nem fordítás és nem tartalmaz fordítást  
1       A dokumentum fordítás vagy fordítást tartalmaz  
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Második indikátor 
Source of code 

üres MARC nyelvi kód  
7       Forrás meghatározva a $2 almezőben 

 

Almezők: 
$a A szöveg, hangosfilm vagy különálló felirat nyelvi kódja (ismételhető) 
$b Összefoglalás nyelvi kódja (ismételhető) 
$d Ének vagy szöveg nyelvi kódja hangzó dokumentum esetén (ismételhető) 
$e Librettók nyelvi kódja (ismételhető) 
$f Tartalomjegyzékek nyelvi kódja (ismételhető) 
$g Egyéb járulékok, mellékletek, de nem librettók nyelvi kódja (ismételhető)  
$h Az eredeti nyelv nyelvi kódja (ismételhető) 
$j Filmfeliratok nyelvi kódja (ismételhető) 
$k A közvetítő fordítás nyelvi kódja (ismételhető) 
$m Egyéb járulékok, mellékletek, de nem librettók eredeti nyelvének nyelvi kódja 
(ismételhető) 
$n Librettók eredeti nyelvének nyelvi kódja (ismételhető) 
$p Képfelirat nyelvének nyelvi kódja (ismételhető) 
$q Elérhető hanganyag nyelvének nyelvi kódja (ismételhető) 
$r Az elérhető (nem-szöveges) vizuális nyelv nyelvi kódja (ismételhető) 
$2 A kód forrása (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 
042 Hitelesítő kód (nem ismételhető) 
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

           üres nincs definiálva 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

      üres nincs definiálva 

 

Almezők: 
            $a Hitelesítő kód (ismételhető)  
     

043 Földrajzi régió kódja (nem ismételhető) 
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

           üres nincs definiálva 
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Második indikátor 
Definiálatlan 

     üres nincs definiálva 
 

Almezők: 
   $a Földrajzi régió kódja (ismételhető) 
     $b Helyi földrajzi régió kód (ismételhető) 
     $c ISO kód (ismételhető) 

$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 

     $2 Helyi földrajzi régió kód forrása (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 

             $8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

044 Kiadó vagy létrehozó intézmény országának kódja (nem ismételhető) 
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

            üres nincs definiálva 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

     üres nincs definiálva 

 

Almezők: 
             $a MARC országkód (ismételhető) 
     $b Helyi alárendelt terület kódja (ismételhető) 
     $c ISO országkód (ismételhető) 
     $2 Helyi alárendelt terület kód forrása (ismételhető) 

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

045 Rekord tartalmának időtartománya (nem ismételhető) 
 
Első indikátor 
A $b vagy $c almezőbe írt dátum típusa 

            üres nincs $b vagy $c almező 

     0 egyedül álló dátum 

     1 több egyedül álló dátum 

2 időtartomány 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

     üres nincs definiálva 

http://www.loc.gov/marc/countries/
https://www.iso.org/obp/ui/#search
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Almezők: 
             $a Időszak kódja (ismételhető) 
    $b Formalizált dátum i.e. 9999 után (ismételhető) 
     $c Formalizált dátum i.e. 9999 előtt (ismételhető) 

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

046 Különleges kódolt dátumok (ismételhető) 
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

          üres nincs definiálva 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva 

 

Almezők: 
 

$a A dátumtípus kódja (nem ismételhető) 
 

Egy vagy több részből álló, de egy éven belül megjelenő tételek 

     r : Reprint és eredeti megjelenési dátum 

s : Egyes ismert/lehetséges dátum 

p : a terjesztés/kibocsátás és előállítás/felvétel éve ha eltérő 

t : Kiadás éve és copyright éve 

x : Helytelen dátumok 

q : Kérdéses dátum 

n : Ismeretlen dátum 

 

Gyűjtemények vagy több részből álló, egynél több éven belül megjelenő tételek 

i : A gyűjtemény teljes megjelenési időintervalluma 

k : A gyűjtemény zömének megjelenési ideje 

r : Reprint és eredeti megjelenési dátum 

m : Többszörös/összetett megjelenési évek 

t : Kiadás éve és copyright éve 

x : Helytelen dátumok 

n : Ismeretlen dátum 

 

$b Dátum 1, időszámításunk előtti dátum (nem ismételhető) 
    Írásmódja megegyezik a 008/07-10-es pozícióban szereplő adatéval. 
$c Dátum 1, időszámításunk szerinti dátum (nem ismételhető) 
    Írásmódja megegyezik a 008/07-10-es pozícióban szereplő adatéval. Téves dátum 1 
esetén itt szerepel a téves, a 008/07-10-es pozícióban a helyesbített, valós dátum. 
$d Dátum 2, időszámításunk előtti dátum (nem ismételhető) 
    Írásmódja megegyezik a 008/11-14-es pozícióban szereplő adatéval. 
$e Dátum 2, időszámításunk szerinti dátum (nem ismételhető) 
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     Írásmódja megegyezik a 008/11-14-es pozícióban szereplő adatéval. Téves dátum 2 
esetén itt szerepel a téves, a 008/11-14-es pozícióban a helyesbített, valós dátum. 

 

$j Módosuló forrás dátuma (nem ismételhető) 
    Az utolsó módosítás dátuma. 
$k Kezdő vagy egyetlen létrehozási dátum (nem ismételhető) 
$l Létrehozás időintervallumának záró dátuma (nem ismételhető) 
$m Érvényesség intervallumának kezdeti dátuma (nem ismételhető) 
$n Érvényesség intervallumának záró dátuma (nem ismételhető) 
$o Összegyűjtött művek (összesített tartalom) kezdő vagy egyetlen létrehozási dátuma 
(nem ismételhető) 
$p Összegyűjtött művek (összesített tartalom) záró létrehozási dátuma (nem 
ismételhető) 
$2 A dátum forrása (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 

047 Zenei kompozíció formai kódja (ismételhető) 
 

Első indikátor 
Definiálatlan 
          üres nincs definiálva 

 

Második indikátor 
Kód forrása 

            üres MARC zenei kompozíció formai kód 

     7 forrás a $2 almezőben 

 

Almezők: 
             $a Zenei kompozíció formai kódja (ismételhető) 
     $2 Kód forrása (nem ismételhető) 
             $8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

048 Hangszerek vagy énekhangok kódszáma (ismételhető) 
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

            üres nincs definiálva 

 

Második indikátor 
Kód forrása 

            üres MARC kód 

     7 forrás a $2 almezőben 

 

Almezők: 
            $a Előadó vagy együttes (ismételhető) 

$b Szólista (ismételhető) 
     $2 Kód forrása (nem ismételhető) 
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             $8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

050 Library of Congress helyrajzi szám (ismételhető) 
 

Első indikátor 
A tétel a LC gyűjteményében 

            üres nincs információ megadva 

     0 a tétel megtalálható a LC-ben 

     1 a tétel nem található meg a LC-ben 

 

Második indikátor 
Helyrajzi szám forrása 

    0 LC által hozzárendelt szám 

     1 más intézmény által hozzárendelt szám 

 

Almezők: 
            $a Osztályozási szám (ismételhető)  
     $b Példány száma (nem ismételhető) 

$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 

    $3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 

             $8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

051 Library of Congress példány, füzet, külünlenyomat adatok (ismételhető) 
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

           üres nincs definiálva 

 

Második indikátor 
Definiálatlan 

     üres nincs definiálva 

 

Almezők: 
             $a Osztályozási szám (nem ismételhető)  
     $b Tétel száma (nem ismételhető) 

$c Példány száma (nem ismételhető) 
             $8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

052 Földrajzi osztályozási kód (ismételhető) 
 

Első indikátor 
Kód forrása 

     üres Library of Congress osztályozás 

     1 U.S. Dept. of Defense osztályozás 

     7 forrás a $2 almezőben 
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Második indikátor 
Definiálatlan 

     üres nincs definiálva 

 

Almezők: 
             $a Földrajzi osztályozási kód, régió (nem ismételhető) 
     $b Földrajzi osztályozási kód, alrégió (ismételhető) 
     $d Lakott terület neve (ismételhető) 

$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 

     $2 Kód forrása (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 

             $8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

055 Kanadai Nemzeti könyvtár (NLC) helyrajzi száma/ osztályozási száma 
(ismételhető) 
 

Első indikátor 
A tétel az NLC gyűjteményében 

            üres nincs információ megadva 

0 a mű megtalálható az NLC-ben 

     1 a mű nem található meg az NLC-ben 

 

Második indikátor 
Típus, teljesség, osztályozási/helyrajzi szám forrása 

     üres nincs definiálva 

0 LC alapú osztályozási szám, amelyet az NLC osztott ki 
     1 Teljes LC osztályozási szám, amelyet az NLC osztott ki 

2 Nem teljes LC osztályozási szám, amelyet az NLC osztott ki 
3 LC alapú osztályozási szám, amelyet egy közreműködő könyvtár osztott ki 

     4 Teljes LC osztályozási szám, amelyet egy közreműködő könyvtár osztott ki 
5 Nem teljes LC osztályozási szám, amelyet egy közreműködő könyvtár osztott ki 
6 Egyéb helyrajzi szám, amelyet az NLC osztott ki 

     7 Egyéb osztályozási szám, amelyet az NLC osztott ki 
8 Egyéb helyrajzi szám, amelyet egy közreműködő könyvtár osztott ki 
9 Egyéb osztályozási szám, amelyet egy közreműködő könyvtár osztott ki 

 

Almezők: 
             $a Osztályozási szám (nem ismételhető) 
     $b Példány száma (nem ismételhető) 

$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 

    $2 Osztályozási/helyrajzi szám forrása (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 

             $8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

060 Nemzeti Orvosi Könyvtár (NLM) helyrajzi száma (ismételhető) 
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Első indikátor 
A tétel az NLM gyűjteményében 

           üres nincs információ megadva 

0 a tétel megtalálható az NLM-ben 

    1 a tétel nem található meg az NLM-ben 

 

Második indikátor 
Helyrajzi szám forrása 

0 az NLM által kiosztott szám 

     4 nem az NLM által kiosztott szám 

 

Almezők: 
             $a Osztályozási szám (nem ismételhető) 
     $b Példány száma (nem ismételhető) 

$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 

             $8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

061 Nemzeti Orvosi Könyvtár (NLM) példány információ (ismételhető) 
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

           üres nincs definiálva 

 

Második indikátor 
Definiálatlan 

     üres nincs definiálva 

 

Almezők: 
            $a Osztályozási szám (ismételhető)  
     $b Tétel száma (nem ismételhető) 

$c Példány száma (nem ismételhető) 
             $8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

066 Használt karakterkészletek (nem ismételhető) 
 

Első indikátor 
            üres nincs definiálva 

 

Második indikátor 
     üres nincs definiálva 

 

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

070 National Agricultural Library helyrajzi száma (ismételhető) 
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Első indikátor 
A tétel az NAL gyűjteményében 

            üres nincs információ megadva 

0 a tétel megtalálható az NAL-ban 

     1 a tétel nem található meg az NAL-ban 

 

Második indikátor 
Definiálatlan 

     üres nincs definiálva 

 

Almezők: 
             $a Osztályozási szám (nem ismételhető) 
     $b Példány száma (nem ismételhető) 

$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 

             $8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

071 National Agricultural Library példány információ (ismételhető) 
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

            üres nincs definiálva 

 

Második indikátor 
Definiálatlan 

    üres nincs definiálva 

 

Almezők: 
             $a Osztályozási szám (ismételhető)  
     $b Tétel száma (nem ismételhető) 

$c Példány száma (nem ismételhető) 
             $8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

072 Tárgyi kategória kód (ismételhető) 
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

            üres nincs definiálva 

 

Második indikátor 
Kód forrása 

     0 NAL tárgyi kategória kódok listája 

     7 forrás a $2 almezőben 

 

Almezők: 
             $a Tárgyi kategória kód (nem ismételhető)  
     $x Tárgyi kategória kód alosztály (ismételhető) 
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$2 Forrás (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 

             $8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

074 GPO tételszám (ismételhető) 
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

            üres nincs definiálva 

 

Második indikátor 
Definiálatlan 

     üres nincs definiálva 

 

Almezők: 
             $a GPO tételszám (nem ismételhető)  
     $z Törölt/érvénytelen GPO tételszám (ismételhető) 
             $8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

080 Egyetemes Tizedes Osztályozás jelzete (ismételhető) 
 

Első indikátor 
Kiadás típusa 

     üres nincs információ megadva 

     0 Teljes 

     1 Rövidített 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

     üres nincs definiálva 

 

Almezők: 
             $a Földrajzi osztályozási kód, régió (nem ismételhető) 
     $b Földrajzi osztályozási kód, alrégió (ismételhető) 
     $d Lakott terület neve (ismételhető) 

$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 

     $2 Kód forrása (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 

             $8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

082 Dewey-féle tizedes osztályozási jelzet (ismételhető) 
 

Első indikátor 
Kiadás típusa 

     0 Teljes kiadás 

     1 Rövidített kiadás 

     7 Egyéb, a $2 almezőben meghatározott kiadás 
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Második indikátor 
Az osztályozási jelzet forrása 

     üres nincs információ megadva 

     0 LC által adott jelzet 
     4 más intézmény által adott jelzet 
 

Almezők: 
             $a Osztályozási jelzet (ismételhető) 
     $b Példányazonosító szám (nem ismételhető) 
     $m Standard vagy opcionális megjelölés (nem ismételhető) 

$q A jelzetet adó intézmény (nem ismételhető) 
     $2 Kiadás száma (nem ismételhető) 

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

083 További Dewey-féle tizedes osztályozási jelzet (ismételhető) 
 

Első indikátor 
Kiadás típusa 

     0 Teljes kiadás 

     1 Rövidített kiadás 

     7 Egyéb, a $2 almezőben meghatározott kiadás 

 

Második indikátor 
Definiálatlan 

     üres nincs definiálva 

 

Almezők: 
             $a Osztályozási jelzet (ismételhető) 
     $c Osztályozási jelzet – számtartomány záró értéke (ismételhető) 
     $m Standard vagy opcionális megjelölés (nem ismételhető) 

$q A jelzetet adó intézmény (nem ismételhető) 
$y Táblák sorszáma belső alárendelés vagy kiegészítés céljából (nem ismételhető) 
$z Táblaazonosító (nem ismételhető) 

     $2 Kiadás száma (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 

             $8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

084 Egyéb osztályozási jelzet (ismételhető) 
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

     üres nincs definiálva 

 

Második indikátor 
Definiálatlan 

     üres nincs definiálva 
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Almezők: 
             $a Osztályozási jelzet (ismételhető) 

$b Példányazonosító szám (nem ismételhető) 
$q A jelzetet adó intézmény (nem ismételhető) 
$y Táblák sorszáma belső alárendelés vagy kiegészítés céljából (nem ismételhető) 
$z Táblaazonosítás (nem ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 

     $2 Jelzet forrása (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 

             $8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

085 Szintetizált osztályozási jelzetek komponensei (ismételhető) 
 
Első indikátor 
Definiálatlan 

     üres nincs definiálva 

 

Második indikátor 
Definiálatlan 

     üres nincs definiálva 

Almezők: 
             $a Főtáblázati szám – egyetlen szám vagy számtartomány kezdő értéke (ismételhető) 

$b Alapszám (ismételhető) 
$c Osztályozási szám – számtartomány záró értéke (ismételhető) 
$f Szempont szerinti alosztás (ismételhető) 
$r Gyökérszám (ismételhető) 
$s A főtáblázatból vagy külső táblázatból vett osztályozási számjegyek (ismételhető) 
$t Amásodlagos belső rendezésből vagy kiegészítő táblázatból vettszámjegyek(ismételhető) 
$u Az elemzés alatt álló szám (ismételhető) 
$v Amásodlagos belső rendezésből vagy kiegészítő táblázatból vett szám, ahol az utasítások 

találhatók (ismételhető) 
$w Táblaazonosító – másodlagos belső rendezés vagy kiegészítő táblázat (ismételhető) 
$y Táblák sorszáma másodlagos belső rendezés vagy kiegészítő táblázat esetén (nem 

ismételhető) 
$z Táblaazonosító (nem ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

086 Közigazgatási dokumentumok osztályozási száma (ismételhető) 
 
088 Jelentésszám (ismételhető) 
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09X Lokális helyrajzi számok 

 
100 Személynév, kiemelt hozzáférési pont (nem ismételhető) 
 

Első indikátor: 
0 Egyéni név  
1 Vezetéknév  
3 Család neve 

 

Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a Személynév (nem ismételhető)  
$b 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 létrejöttének ideje (nem ismételhető)  
$g Egyéb információk (ismételhető)  
$j Viszonyminősítő (ismételhető)  
$k Formai alcím (ismételhető)  
$l A mű nyelve (nem ismételhető)  
$n A mű részének száma (ismételhető)  
$p A mű részének címe (ismételhető)  
$q A név teljesebb formája (nem ismételhető)  
$t A mű címe (nem ismételhető)  
$u Affiliáció (nem ismételhető)  
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető)  
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

110 Testületi név, kiemelt hozzáférési pont (nem ismételhető) 
 

Első indikátor: 
0 Fordított testületi név (invertált formában) 
1 Államhatalmi, államigazgatási név  
2 Állandó testület (egyenes szórend) 

 

Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a A testületi vagy közigazgatási név (székhely) (nem ismételhető)  
$b A testület alárendelt egysége (székhely) (ismételhető)  
$c A gyűlés/rendezvény helye (nem ismételhető)  



57 
 

$d A gyűlés/rendezvény ideje / egyezmény aláírásának ideje (ismételhető)  
$e Kapcsolatjelölő fogalom (ismételhető)  
$f A mű létrejöttének ideje (nem ismételhető)  
$g Egyéb információk (nem ismételhető)  
$k Formai alosztás (ismételhető)  
$l A mű nyelve (nem ismételhető)  
$n A gyűlés/rendezvény részének száma (ismételhető)  
$p A mű részének címe (ismételhető)  
$t A mű címe (nem ismételhető)  
$u Affiliáció (nem ismételhető)  
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető)  
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

111 Rendezvény neve, kiemelt hozzáférési pont (nem ismételhető) 
 

Első indikátor: 
0 Fordított testületi név (invertált formában) 
1 Államhatalmi, államigazgatási név  
2 Állandó testület (egyenes szórend) 

 

Második indikátor: 
üres nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a A konferencia neve, vagy közigazgatási név mint kiemelt hozzáférési pont (nem 
ismételhető)  
$c A konferencia helye (nem ismételhető)  
$d A konferencia ideje (nem ismételhető) 
$e Alárendelt egység (ismételhető)  
$f A mű létrejöttének ideje (nem ismételhető)  
$g Egyéb információk (nem ismételhető)  
$j Kapcsolatjelölő fogalom (ismételhető)  
$k Formai alcím (ismételhető)  
$l A mű nyelve (nem ismételhető)  
$n Rendezvény száma (ismételhető)  
$p A mű részének címe (ismételhető)  
$q A gyűlés neve, ha közigazgatási székhely nevét követi (nem ismételhető)  
$t A mű címe (nem ismételhető)  
$u Affiliáció (nem ismételhető)  
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető)  
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

130 Preferált cím, kiemelt hozzáférési pont (nem ismételhető) 
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Első indikátor: 
0-9 A rendezésből kihagyandó karakterek száma  

 

Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a Preferált cím – szerzői kiemelt hozzáférési pont nélküli (nem ismételhető)  
$d Az egyezmény aláírásának ideje (ismételhető)  
$f A mű létrejöttének ideje (nem ismételhető)  
$g Egyéb információk (nem ismételhető)  
$h Hordozó (nem ismételhető)  
$k Formai információ (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, alárendelt cím (ismételhető)  
$r A zenei mű hangneme (nem ismételhető) 
$s Változat (nem ismételhető)  
$t A mű címe (nem ismételhető)  
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
  

210 Rövidített kulcscím (ismételhető, ha a 008 34. pozíciójának értéke 1) 
 

Első indikátor: 
0      A cím nem melléktétel 
1      A cím melléktétel 

 

Második indikátor: 
üres Rövidített kulcscím 

0       Egyéb rövidített cím 

 

Almezők: 
$a Rövidített cím (nem ismételhető) 
$b Minősítő információk (nem ismételhető) 
$2 Forrás (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

222 Kulcscím (ismételhető, ha a 008 34. pozíciójának értéke 1) 
 

Első indikátor:  
üres Nincs definiálva 

 

Második indikátor:  
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0-9 Rendezésből kihagyandó karakterek száma 

 

Almezők 

$a Kulcscím (nem ismételhető) 
$b Minősítő információk (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

240 Preferált cím (szerzői kiemelt hozzáférési ponthoz tartozó) (nem 
ismételhető) 
 

Első indikátor 
Preferált cím nyomtatása vagy megjelenítése 

0 Nem nyomtatandó vagy megjelenítendő 

1 Nyomtatandó vagy megjelenítendő 

 

Második indikátor 
Rendezésből kihagyandó karakterek 

1-9 A rendezésből kihagyandó karakterek száma  
 

Almezők: 
$a Preferált cím (nem ismételhető)  
$d A szerződés aláírásának időpontja (ismételhető) 
$f A mű létrejöttének ideje (nem ismételhető) 
$g Egyéb információk (ismételhető) 
$h Hordozó (nem ismételhető) 
$k Formai alcím (ismételhető) 
$l 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 zenemű hangneme (nem ismételhető) 
$s Változat (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

242 Katalogizáló intézmény által fordított cím (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Cím melléktétel 

0      A cím nem melléktétel 
1      A cím melléktétel 

 

Második indikátor 
Rendezésből kihagyandó karakterek 
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     0 Nincs a rendezésből kihagyandó karakter 

1-9 A rendezésből kihagyandó karakterek száma  
 

Almezők 

$a Cím (nem ismételhető) 
$b A cím többi része (nem ismételhető) 
$c Szerzőségi közlés (nem ismételhető)   
$h Médium (nem ismételhető)  
$n A mű részének száma (ismételhető)  
$p Mű részének címe, alárendelt cím (ismételhető)  
$y A fordított cím nyelvi kódja (nem ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

243 Megállapodásos preferált cím (nem ismételhető)  
 

Első indikátor 
Preferált cím nyomtatása vagy megjelenítése 

0 Nem nyomtatandó vagy megjelenítendő 

1 Nyomtatandó vagy megjelenítendő 

 

Második indikátor 
Rendezésből kihagyandó karakterek 

1-9 A rendezésből kihagyandó karakterek száma  
 

Almezők 

$a Preferált cím (nem ismételhető) 
$d A szerződés aláírásának időpontja (ismételhető)  
$f A mű létrejöttének ideje (nem ismételhető) 
$g Egyéb információk (ismételhető) 
$h Médium (nem ismételhető) 
$k Formai alcím (ismételhető) 
$l 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 Mű részének címe, alárendelt cím (ismételhető) 
$r A zenemű hangneme (nem ismételhető) 
$s Változat (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

245 Cím és szerzőségi közlés (nem ismételhető) 
 

Első indikátor 
Cím melléktétel 

0      A cím nem melléktétel 
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1      A cím melléktétel 
 

Második indikátor 
Rendezésből kihagyandó karakterek 

     0 Nincs a rendezésből kihagyandó karakter 

1-9 A rendezésből kihagyandó karakterek száma  
 

Almezők 

$a Cím (nem ismételhető) 
$b A cím többi része (nem ismételhető)  
$c Szerzőségi közlés (nem ismételhető)  
$f A dokumentum teljes tartalmának keletkezési dátuma (nem ismételhető)  
$g A dokumentum zömének keletkezési dátuma (nem ismételhető)  
$h Médium (nem ismételhető)  
$k Forma (ismételhető)  
$n A mű részének száma (ismételhető)  
$p Mű részének címe, alárendelt cím (ismételhető)  
$s Változat (nem ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

246 Címvariánsok (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
0 Megjegyzés, nem melléktétel  
1 Megjegyzés és melléktétel 
2 Nem megjegyzés, nem melléktétel  
3 Nem megjegyzés, melléktétel 

 

Második indikátor: 
üres Nincs meghatározva  
0      Címrészlet 
1      Párhuzamos cím  
2      Megkülönböztető cím  
3      Egyéb cím, címváltozat 
4      Borítócím  
5      Előzéklapcím  
6      Fejcím  
7      Élőfejes cím, szalagcím 

8      Gerinccím  
 

Almezők: 
$a Tényleges cím/rövid cím (nem ismételhető)  
$b A cím többi része (nem ismételhető)  
$f A mű kötete, száma és/vagy a mű keletkezési ideje (nem ismételhető)  
$g Egyéb információ (ismételhető)  
$h Médium (nem ismételhető)  
$i Megjelenítendő magyarázó szöveg (nem ismételhető)  
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$n A mű részének száma (ismételhető)  
$p A mű részének címe (ismételhető)  
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (nem ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

247 Előzménycím/Előbbi cím (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Cím melléktétel 

0 A cím nem melléktétel 
1 A cím melléktétel 

 

Második indikátor 
Megjegyzés megjelenítése 

0 Megjelenítendő megjegyzés 

1 Nem megjelenítendő megjegyzés 

 

Almezők: 
$a Cím (nem ismételhető) 
$b A cím többi része (nem ismételhető) 
$f Dátum vagy szekvenciális megjelölés (nem ismételhető) 
$g Egyéb információk (ismételhető) 
$h Médium (nem ismételhető)  
$n A mű részének száma (ismételhető)  
$n A mű részének száma (ismételhető) 
$p Mű részének címe, alárendelt cím (ismételhető) 
$x International Standard Serial Number (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

250 Kiadás (ismételhető) 
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

           üres nincs definiálva 

 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva 
 

Almezők: 
$a Kiadás (nem ismételhető)  
$b A kiadásjelzés további része (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

251 Forrásváltozatra vonatkozó információ (ismételhető) 
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Első indikátor 
Definiálatlan 

           üres nincs definiálva 

 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva 
 

Almezők: 
$a Forrásváltozat (nem ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma vagy szabványos azonosító (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 Forrás (nem ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 
254 Közlés zenei átiratról/előadásról (nem ismételhető)  
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

           üres nincs definiálva 

 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a Közlés zenei átiratról/előadásról (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

255 Kartográfiai matematikai adat (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

            üres nincs definiálva 

 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők 

$a Közlés a méretarányról (nem ismételhető) 
$b Közlés a vetületről (nem ismételhető) 
$c Közlés a koordinátákról (nem ismételhető) 
$d Közlés a zónáról (nem ismételhető) 
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$e Közlés a napéjegyenlőségről (nem ismételhető) 
$f Külső G-gyűrű koordináta párok (nem ismételhető) 
$g G-gyűrűn kívüli koordináta párok (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

256 Számítógépfájl-jellemzők (nem ismételhető) 
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

            üres nincs definiálva 

 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a Számítógépfájl-jellemzők (nem ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

257 Az entitást előállító ország (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

           üres nincs definiálva 

 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a Az entitást előállító ország (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 Forrás (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

258 Filatéliai megjelenési adatok (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

           üres nincs definiálva 

 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
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Almezők: 
$a Kiadó (jog)hatóság (nem ismételhető) 
$b Címlet (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

260 Megjelenési adatok, terjesztés, imprint (ismételhető) 
 

Első indikátor 
Megjelenési közlések sorrendje 

üres Nem alkalmazható/Nincs információ megadva/Legkorábbi ismert kiadó  
2      Közbenső kiadó  
3      Jelenlegi/legutóbbi kiadó  

 

Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a A megjelenés helye (ismételhető)  
$b Kiadó (ismételhető)  
$c Kiadási dátuma (ismételhető)  
$e A nyomda helye (ismételhető)  
$f A nyomda neve (ismételhető)   
$g A nyomtatás ideje (ismételhető) 
$3 A megjelölt anyagegységek (nem ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

263 Kiadás tervezett időpontja (nem ismételhető)  
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

           üres nincs definiálva 

 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a Kiadás tervezett időpontja (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 

 

264 Előállítási, kiadási, terjesztési, gyártási és copyright közlemény 
(ismételhető)  
 

Első indikátor 
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Közlések sorrendje 
üres Nem alkalmazható/Nincs információ megadva/Legkorábbi ismert kiadó  
2      Közbenső 

3      Jelenlegi/legutóbbi 
 

Második indikátor 
Az entitás funkiója/közreműködői minősége 

0 Előállítás 

1 Kiadás 

2 Terjesztés 

3 Gyártás 

4 Szerzői jogi megjegyzés dátuma  
 

Almezők: 
$a Előállítás, megjelenés, terjesztés, gyártás hely (ismételhető) 
$b Az előállító, kiadó, terjesztő, gyártó neve (ismételhető) 
$c Az előállítás, kiadás, terjesztés, gyártás vagy szerzői jogi megjegyzés dátuma 
(ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

270 Postacím (ismételhető)  

 
Első indikátor 
Szint 
            üres nincs szint definiálva 

2 eslődleges 

3 másodlagos 

Második indikátor 
Cím típusa 

üres nincs típus definiálva  
0 Levelező cím 

7 Típus az $i almezőben meghatározva  
 

Almezők: 
$a Postacím (ismételhető) 
$b Város (nem ismételhető) 
$c Állam vagy tartomány (nem ismételhető) 
$d Ország (nem ismételhető) 
$e Postai irányítószám (nem ismételhető) 
$f Címzett nevét megelőző kifejezés (nem ismételhető) 
$g Címzett neve (nem ismételhető) 
$h Címzett által betöltött pozíció (nem ismételhető) 
$i Cím típusa (nem ismételhető) 
$j Speciális telefonszám (ismételhető) 
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$k Telefonszám (ismételhető) 
$l Faxszám (ismételhető) 
$m E-mail cím (ismételhető) 
$n TDD vagy TTY szám (ismételhető) 
$p Kapcsolattartó személy (ismételhető) 
$q Kapcsolattartó személy címe/pozíciója? (ismételhető) 
$r Rendelkezésre álló órák (ismételhető) 
$z Nyilvános megjegyzés (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

300 Fizikai jellemzők (ismételhető) 
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

           üres nincs definiálva 

 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a Terjedelem (ismételhető)  
$b Egyéb fizikai jellemzők (nem ismételhető)  
$c Méret (ismételhető)  
$e Mellékletek (nem ismételhető)  
$f A dokumentumegység típusa (ismételhető)  
$g A dokumentumegység mérete (ismételhető)  
$3 A megjelölt anyagegységek (nem ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

306 Lejátszási idő (nem ismételhető)  
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

           üres nincs definiálva 

 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a Lejátszási idő (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

307 Órák stb. (ismételhető)  
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Első indikátor 
Megjelenítési állandó-vezérlő 

üres Órák 
8 Nincs megjelenítési állandó        
    

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a Órák (nem ismételhető) 
$b Kiegészítő információk (nem ismételhető) 

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

 
310 Jelenlegi gyakoriság (nem ismételhető) 
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

           üres nincs definiálva 

 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a Jelenlegi gyakoriság (nem ismételhető) 
$b Jelenlegi gyakoriság dátuma (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

321 Előző gyakoriság (ismételhető) 

 

Első indikátor:  
üres Nincs definiálva 

 

Második indikátor:  
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a Előző gyakoriság (nem ismételhető) 
$b Előző gyakoriság dátuma (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

336 Tartalom típusa (ismételhető) 
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Első indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a Tartalom típusát leíró kifejezés (ismételhető) 
$b Tartalom típusát leíró kód (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 Forrás (nem ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorrend-meghatározó szám (ismételhető) 

 

337 Médium típusa (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a Médium típusát leíró kifejezés (ismételhető) 
$b Médium típusát leíró kód (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 Szakkifejezések/kódok forrása (nem ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

338 Hordozó típusa (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a Hordozó típusát leíró kifejezés (ismételhető) 
$b Hordozó típusát leíró kód (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
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$2 Szakkifejezések/kódok forrása (nem ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

340 Fizikai médium/hordozó (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

           üres nincs definiálva 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a Alapanyag és konfiguráció (ismételhető) 
$b Méretek (ismételhető) 
$c A felületen alkalmazott anyagok (ismételhető) 
$d A rögzítés technikájára vonatkozó információ (ismételhető) 
$e Támaszték, keret (ismételhető) 
$f Gyártási arány/mérték (ismételhető) 
$g Színtartalom (ismételhető) 
$h Lelőhely a médiumon belül (ismételhető) 
$i Technikai követelmények (ismételhető) 
$j Másolatgeneráció (ismételhető) 
$k Elrendezés (ismételhető) 
$m Könyvformátum (ismételhető) 
$n Betűméret (ismételhető) 
$o Polaritás (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 Forrás (nem ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

341 Akadálymentes hozzáférés a tartalomhoz (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Alkalmazás 

üres # nincs információ megadva 

0      Az elsődleges tartalom hozzáférését segító adaptív funkciók 

1      A másodlagos tartalom hozzáférését segító adaptív funkciók 
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Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a A tartalomhoz való hozzáférés módja (nem ismételhető) 
$b Szöveges segítő funkciók (ismételhető) 
$c Látáson alapuló segítő funkciók (ismételhető) 
$d Halláson alapuló segítő funkciók (ismételhető) 
$e Taktilis segítő funkciók (ismételhető) 
$2 Forrás (nem ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 
342 Térinformatikai referensz adatok (ismételhető) 

 
Első indikátor 
Térfinformatikai referensz dimenzók 

            0 Horizontális koordináta-rendszer 
1 Vertikális koordináta-rendszer 
  

Második indikátor 
Térfinformatikai referensz módszer 

0 földrajzi 
1 térképvetület 
2 rácsnégyzet (grid) koordináta-rendszer 
3 lokális sík 

4 lokális 

5 geodéziai modell 
6 magasságmérés 

7 a módszer a $2 almezőben meghatárázott 
 

8 mélységmérés  
 

Almezők: 
$a Név (nem ismételhető) 
$b Koordináta egységek vagy távolság egységek (nem ismételhető) 
$c Szélesség-felbontás (nem ismételhető) 
$d Hosszúság-felbontás (nem ismételhető) 
$e Szabványos párhuzamos vagy ferdetengelyű szélességi vonal (ismételhető) 
$f Ferdetengelyű hosszúsági vonal (ismételhető) 
$g Középmeridián vagy vetületi középpont földrajzi hosszúsága (nem ismételhető) 
$h Vetületi középpont vagy a vetület eredetének földrajzi szélessége (nem 
ismételhető) 
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$i Hamis keleti koordináta (nem ismételhető) 
$j Hamis északi koordináta (nem ismételhető) 
$k Skálafaktor (nem ismételhető) 
$l Felszín felett elhelyezkedő perspektivikus pont magassága (nem ismételhető) 
$m Azimutális szög (nem ismételhető) 
$n Az azimuth mérési pont földrajzi hosszúsága vagy egyenes függőleges hosszúsága a 
pólustól (nem ismételhető) 
$o Landsat azonosítószáma és a pályájának száma (nem ismételhető) 
$p Zóna-azonosító (nem ismételhető) 
$q Ellipszoid neve (nem ismételhető) 
$r Fél-nagytengely (nem ismételhető) 
$s Ellaposodási arány megnevezése (nem ismételhető) 
$t Függőleges felbontás (nem ismételhető) 
$u Vertikális kódolási módszer (nem ismételhető) 
$v Helyi síkbeli, illetve helyi vagy más vetület vagy négyzetrács leírása (nem 
ismételhető) 
$w Helyi síkbeli, illetve helyi georeferencia információ (nem ismételhető) 
$2 Alkalmazott referencia-módszer (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

343 Térbeli koordináta adatok (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

           üres nincs definiálva 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a Térbeli koordináta-kódolási módszer (nem ismételhető) 
$b Térbeli távolságegységek (nem ismételhető) 
$c Abszcissza felbontás (nem ismételhető) 
$d Koordináta-felbontás (nem ismételhető) 
$e Távolság-felbontás (nem ismételhető) 
$f Irányszög felbontása (nem ismételhető) 
$g Irányszög egységek (nem ismételhető) 
$h Irányszög referencia irány (nem ismételhető) 
$i Irányszög referencia-meridián (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

344 Hanganyag jellemzői (ismételhető) 
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Első indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
 

$a A felvétel típusa (ismételhető) 
$b Hang médiuma/hordozója (ismételhető) 
$c Lejátszási sebesség (ismételhető) 
$d Barázda jellemzői (ismételhető) 
$e Sáv konfiguráció (ismételhető) 
$f Szalag konfiguráció (ismételhető) 
$g A playback csatornák konfigurációja (ismételhető) 
$h Speciális playback jellemzők (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 Szakkifejezések/kódok forrása (nem ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

345 Kivetíthető mozgókép jellemzői (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
 

$a Prezentációs formátum (ismételhető) 
$b Vetítési sebesség (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 Szakkifejezések/kódok forrása (nem ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorrend-meghatározó szám (ismételhető) 

 

346 Video jellemzői (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres Nincs definiálva 
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Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
 

$a Video formátum (ismételhető) 
$b Adás szabvány (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 

$2 Szakkifejezések/kódok forrása (nem ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorrend-meghatározó szám (ismételhető) 

 

347 Digitális fájl jellemzői (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
 

$a Fájltípus (ismételhető) 
$b Kódolási formátum (ismételhető) 
$c Fájlméret (ismételhető) 
$d Felbontás (ismételhető) 
$e Regionális kódolás (ismételhető) 
$f Kódolt bitráta (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 Szakkifejezések/kódok forrása (nem ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

348 Zenei lejegyzés típusa (ismételhető) 

Első indikátor 
Definiálatlan 

           üres nincs definiálva 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
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Almezők: 
$a Zenei lejegyzés típusát leíró kifejezés (ismételhető) 
$a Zenei lejegyzés típusát leíró kód (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 Szakkifejezések forrása (nem ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 
 

351 Gyűjtemények szervezésére és elrenedezésére vonatkozó információk 
(ismételhető)  
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

           üres nincs definiálva 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a Elrendezés, csortosítás (ismételhető) 
$b Elrendezés módja (ismételhető) 
$c Hierarchikus szint (nem ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

352 Digitális grafikai reprezentáció (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

           üres nincs definiálva 

 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a Közvetlen referenciamódszer (nem ismételhető) 
$b Digitális objektum típusa (ismételhető) 
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$c Digitális objektum száma (ismételhető) 
$d Sorok maximális száma (nem ismételhető) 
$e Oszlopok maximális száma (nem ismételhető) 
$f Függőleges tengely menti maximális szám (nem ismételhető) 
$g VPF topológiai szint (nem ismételhető) 
$i Közvetett hivítkozás leírása (nem ismételhető) 
$q Digitális kép formátuma (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

355 Bizalmassági minősítés kontroll (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Ellenőrzött elem 

            0 Dokumentum 

1 Cím 

2 Absztrakt 
3 Tartalomjegyzék 

4 Szerző 

5 Rekord 

8 A fentiek közül egyik sem 

 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres Nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a Bizalmassági minősítés (nem ismételhető) 
$b Kezelési utasítások (ismételhető) 
$c Külső terjesztési információk (ismételhető) 
$d Bizalmas minősítés csökkentése vagy megszüntetése (nem ismételhető) 
$e Bizalmassági osztályozási rendszer (nem ismételhető) 
$f Származási ország kódja (nem ismételhető) 
$g Bizalmas minősítés csökkentésének dátuma (nem ismételhető) 
$h Bizalmas minősítés megszüntetésének dátuma (nem ismételhető) 
$j Felhatalmazott (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

357 Az alkotó terjesztési utasításai (nem ismételhető)  

Első indikátor 
Definiálatlan 

           üres Nincs definiálva 
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Második indikátor 
Definiálatlan 

üres Nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a Az alkotó terjesztési utasításai (nem ismételhető) 
$b A létrehozó intézmény (ismételhető) 
$c Az anyag használatára jogosultak (ismételhető) 
$g Egyéb megszorítások (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

362 Számozás (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
0 A dátum kötött formájú (szabályos számozás) 
1 A dátum nem kötött formájú (számozási megjegyzés) 

 

Második indikátor:  
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a A kiadási dátum és/vagy sorszám (nem ismételhető) 
$z Az információ forrása (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

363 Normalizált dátum és számozási adatok (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Indulás/lezárás jelölése 

            üres Nincs információ megadva 

0 Információ az indulásról 
1 Információ a megszűnésről 

 

Második indikátor 
Kiadás státusza 

üres Meghatározatlan 

0 Zárt 
1 Nyitott 

 

Almezők: 
$a Számozás első szintje (nem ismételhető) 
$b Számozás második szintje (nem ismételhető) 
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$c Számozás harmadik szintje (nem ismételhető) 
$d Számozás negyedik szintje (nem ismételhető) 
$e Számozás ötödik szintje (nem ismételhető) 
$f Számozás hatodik szintje (nem ismételhető) 
$g Alternatív számozási séma, számozás első szintje (nem ismételhető) 
$g Alternatív számozási séma, számozás második szintje (nem ismételhető) 
$i Kronológia első szintje (nem ismételhető) 
$j Kronológia második szintje (nem ismételhető) 
$k Kronológia harmadik szintje (nem ismételhető) 
$l Kronológia negyedik szintje (nem ismételhető) 
$m Alternatív számozási séma, kronológia (nem ismételhető) 
$u Szöveges megnevezés első szintje (nem ismételhető) 
$v Kronológia első szintje, kiadás (nem ismételhető) 
$x Nem nyilvános megjegyzés (ismételhető) 
$z Nyilvános megjegyzés (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

365 Kereskedelmi ár (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

           üres nincs definiálva 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a Ártípus kódja (nem ismételhető) 
$b Ár (nem ismételhető) 
$c Pénznem (nem ismételhető) 
$d Ár egysége (nem ismételhető) 
$e Árra vonatkozó megjegyzés (nem ismételhető) 
$f Ár érvényességének kezdete (nem ismételhető) 
$g Ár érvényességének vége (nem ismételhető) 
$h Adóhányad 1 (nem ismételhető) 
$i Adóhányad 2 (nem ismételhető) 
$j ISO országkód (nem ismételhető) 
$k MARC országkód (nem ismételhető) 
$m Árat megállapító intézmény (nem ismételhető) 
$s Ártípus kódjának forrása (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
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366 Kereskedelmi előrhetőségi információ (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

           üres Nincs definiálva 

 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres Nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a Tömörített kiadói címazonosító (nem ismételhető) 
$b A pulikáció közzétételének részletes dátuma (nem ismételhető) 
$c Az elérhetőség státuszának kódja (nem ismételhető) 
$d Következő elérhetőség várható dátuma (nem ismételhető) 
$e Megjegyzés (nem ismételhető) 
$f Kiadói kedvezmény kategóriája (nem ismételhető) 
$g Nyomtatás dátuma (nem ismételhető) 
$j ISO országkód (nem ismételhető) 
$k MARC országkód (nem ismételhető) 
$m Intézmény azonosítója (nem ismételhető) 
$2 Az elérhetőség státuszkódjának forrása (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 
 

370 Kapcsolódó hely (ismételhető) 
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

           üres Nincs definiálva 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a Születési hely (nem ismételhető) 
$b Halálozási hely (nem ismételhető) 
$c Kapcsolódó ország (ismételhető) 
$e Lakóhely/székhely/működési hely (ismételhető) 
$f Egyéb kapcsolódó hely (ismételhető) 
$g A mű vagy az adott kifejezési forma eredeti származási helye (ismételhető) 
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$s Kezdő dátum (nem ismételhető) 
$t Kezdő dátum (nem ismételhető) 
$u URI (Uniform Resource Identifier) (ismételhető) 
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$v Az (egységes erőforrás-azonosítóval nem rendelkező) információk forrása 
(ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 Az egységesített helyadatok forrása (nem ismételhető) 
$3 A mező által meghatározott dokumentumrészek (nem ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

377 Kapcsolódó nyelv (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

7 Nyelvi kód forrása megadva a $2-es almezőben 

 

Almezők: 
$a Nyelvkód (ismételhető) 
$l Nyelv megnevezése (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 Nyelvkód forrása (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 

 

380 A mű formája (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a Kifejezési forma (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 Szakkifejezések forrása (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

381 A mű/kifejezési forma egyéb megkülönböztető jellemzői (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres Nincs definiálva 
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Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a Egyéb megkülönböztető jellemző (ismételhető) 
$u URI (Uniform Resource Identifier) (ismételhető) 
$v Az (egységes erőforrás-azonosítóval nem rendelkező) információk forrása 
(ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 Szakkifejezések forrása (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

382 Előadás közvetítő eszköze (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres Nincs információ 

0 Előadás közvetítő eszköze/eszközei (teljes) 
1 Előadás közvetítő eszköze/eszközei (részleges) 

 

Második indikátor: 
üres Nincs információ 

0 Nem hozzáférésre szánt  
1 Hozzáférésre szánt 

 

Almezők: 
$a Előadás közvetítő eszköze (ismételhető) 
$b Szólista/szóló hangszer (ismételhető) 
$d Kísérő hangszer (ismételhető) 
$e Hasonló típusú együttesek száma (ismételhető) 
$n Azonos típusú közvetítő eszközök előadóinak száma (ismételhető) 
$p Az előadás alternatív közvetítő eszköze (ismételhető) 
$r Az együttesek melletti egyéni előadók száma (nem ismételhető) 
$s Az előadók teljes száma (nem ismételhető) 
$t Az együttesek teljes száma (nem ismételhető) 
$v Megjegyzés (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 Szakkifejezések forrása (nem ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

383 Zenei alkotás sorszáma (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
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üres Nincs definiálva 

 

Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a Sorozatszám (ismételhető) 
$b Opusszám (ismételhető) 
$c Tematikus indexszám (ismételhető) 
$d Tematikus index kód (ismételhető) 
$n Az opusszámhoz kapcsolódó kiadó (ismételhető) 
$2 Kódok forrása (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

384 Hangnem (ismételhető) 
 

Első indikátor: hangnem típusa 

üres Ismeretlen kapcsolat az eredeti hangnemmel 
0 Eredeti hangnem 

1 Transzponált hangnem 

 

Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a Hangnem (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

385 A célközönség jellemzői (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

           üres Nincs definiálva 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres Nincs definiálva  
 

Almezők 

$a Célközönséget leíró kifejezés (ismételhető) 
$b Célközönség kódja (ismételhető) 
$m Demográfiai csoportot leíró kifejezés (nem ismételhető) 
$n Demográfiai csoport kódja (nem ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
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$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 Forrás (nem ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 

 

386 Alkotó/közreműködő jellemzői (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

           üres Nincs definiálva 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres Nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a Alkotót/közreműködőt leíró kifejezés (ismételhető) 
$b Alkotót/közreműködőt leíró kód (ismételhető) 
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$m Demográfiai csoportot leíró kifejezés (ismételhető) 
$n Demográfiai csoportot leíró kód (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 Forrás (nem ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 
 

388 Létrehozás ideje (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Időtartam típusa 

            üres Nincs információ megadva 

1 Mű megalkotása 

2 Összevont mű megalkotása 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres Nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a A létrehozás idejének időtartama (ismételhető) 
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$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

490 Sorozati adatok (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
0 Nincs 800-830 mező a rekordban  
1 Van 800-830-as mező a rekordban  

 

Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a Sorozatcím, ha nem melléktétel (ismételhető)  
$l Library of Congress helyrajzi szám (nem ismételhető)  
$v Kötetszám, sorozati szám (ismételhető)  
$x ISSN (ismételhető)  
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

500 Általános megjegyzés (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a Általános megjegyzés (nem ismételhető)  
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető)  
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (nem ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető)  

 

501 Együtt kiadva megjegyzés (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
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$a "Együtt kiadva" megjegyzés (nem ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

502 Disszertáció megjegyzés (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a Disszertáció megjegyzés (nem ismételhető)  
$b A disszertáció fokozata (nem ismételhető)  
$c Az adományozó intézmény (nem ismételhető)  
$d Az adományozás éve (nem ismételhető)  
$g Egyéb információ (ismételhető)  
$o A disszertáció azonosítója (ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető)  

 

504 Bibliográfia megjegyzés (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a Megjegyzés a bibliográfiáról (nem ismételhető)  
$b Referenciák száma (nem ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető)  

 

505 Tartalmi megjegyzés (ismételhető) 
 

Első indikátor: megjelenítési állandók: 
0 Teljes tartalomra vonatkozó 

1 Nem teljes tartalomra vonatkozó 

2 Részleges tartalomra vonatkozó 

8 Nincs megjelenítendő előtag 

 

Második indikátor: leírás szintje: 
üres    Alapszintű ($a almező használata) 
0    Továbbfejlesztett ($r, $t almező használata) 
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Almezők: 
$a Tartalomra vonatkozó megjegyzés (nem ismételhető) 
$g Egyéb információ (ismételhető) 
$r Szerzőségi közlés (ismételhető) 
$t Cím (ismételhető) 
$u URI (Uniform Resource Identifier) (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

506 A hozzáférés korlátozása megjegyzés (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres nincs információ 

0 Nincs korlátozás 

1 Korlátozások vannak érvényben 

 

Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a A hozzáférés feltételei (nem ismételhető) 
$b A korlátozást hozó személy, intézmény (ismételhető) 
$c A kézbevétel feltételei (ismételhető) 
$d A jogosult használók köre (ismételhető) 
$e Meghatalmazás, jogosítvány (ismételhető) 
$f A hozzáférés korlátozásának szabványosított terminológiája (ismételhető) 
$u URI (Uniform Resource Identifier) (ismételhető) 
$2 A terminológia forrása (nem ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

507 Grafikus anyagok méretaránya (nem ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Almező: 
$a A méretarány meghatározása (nem ismételhető) 
$b A megjegyzés egyéb része (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 
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508 Megjegyzés az alkotásban/gyártásban közreműködőkről (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

           üres Nincs definiálva 

 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres Nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a Megjegyzés az alkotásban/gyártásban közreműködőkről (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

510 Megjegyzés idézettségről, hivatkozásokról (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
0 Az indexelés köre nem ismert  
1 Teljes körű indexelés  
2 Szelektív indexelés  
3 Nincs lelőhely a forrásban megadva  
4 Van lelőhely a forrásban megadva 

 

Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a A forrás megnevezése (nem ismételhető) 
$b A forrás által indexelt időtartam (nem ismételhető) 
$c A forráson belüli hely (nem ismételhető) 
$u URI (Uniform Resource Identifier) (ismételhető) 
$x ISSN (nem ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

511 Megjegyzés a résztvevőkről vagy közreműködőkről (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Megjelenítési állandó 

            0 Nincs megjelenítési állandó 

1 Szereposztás 
 

Második indikátor 
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Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a Megjegyzés a résztvevőről vagy közreműködőről (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

513 Megjegyzés a jelentés típusáról és a lefedett periódusról (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a Jelentés típusa (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

514 Adatminőségi megjegyzés (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a Az attribútumot pontosító megjegyzés (nem ismételhető) 
$b Az attribútumot pontosító érték (ismételhető) 
$c Az attribútumot pontosító magyarázat (ismételhető) 
$d Logikai konzisztencia megjegyzés (nem ismételhető) 
$e Megjegyzés a teljességről (nem ismételhető) 
$f Vízszintes pozíciót pontosító megjegyzés (nem ismételhető) 
$g Vízszintes pozíciót pontosító érték (ismételhető) 
$h Vízszintes pozíciót pontosító magyarázat (ismételhető) 
$i Függőleges pozíciót pontosító megjegyzés (nem ismételhető) 
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$j Függőleges pozíciót pontosító érték (ismételhető) 
$k Függőleges pozíciót pontosító magyarázat (ismételhető) 
$m Felhőtakaró (nem ismételhető) 
$u URI (Uniform Resource Identifier) (ismételhető) 
$z Nyilvános megjegyzés (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

515 Számozási rendellenességek (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a Számozási rendellenességek megjegyzés (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

516 Számítógépfájl, adat típusa megjegyzés (ismételhető) 
 

Első indikátor 
üres Fájl típusa 

8 Nincs megjelenítendő információ  
 

Második indikátor 
üres Nincs definiálva  

 

Almezők: 
$a Számítógépfájl, adat típusa megjegyzés (nem ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

518 Esemény helye és ideje megjegyzés (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a Esemény helye és ideje megjegyzés (nem ismételhető) 



90 
 

$d Esemény dátuma (ismételhető) 
$o Eseménnyel kapcsolatos egyéb információ (ismételhető) 
$p Esemény helyszíne (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 Szakkifejezések forrása (ismételhető) 
$3 A mező által meghatározott dokumentumrészek (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

520 Resume, absztrakt, annotáció megjegyzés (ismételhető) 
 

Első indikátor: Megjelenítési állandó 

üres Összefoglaló 

1. Tárgy 
2. Kivonat 
2      Tartalom és hatáskör 
3      Absztrakt 
4      Tartalmi tanács     
8      Nincs megjelenítési állandó 

 

Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a Resume, absztrakt, annotáció megjegyzés (nem ismételhető) 
$b A megjegyzés terjedelme (nem ismételhető) 
$c A megjegyzést létrehozó intézmény (nem ismételhető)         
$u URI (Uniform Resource Identifier) (ismételhető) 
$2 Forrás (nem ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

521 Megjegyzés a célközönségről (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Megjelenítési állandó 

üres közönség 

0 – olvasási szint 
1 - korosztály 

2 – iskolai korosztály 

3 – speciális közönség 

4 – motiváció/érdeklődés szinje 

8  nincs megjelenítési állandó 
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Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a Megjegyzés a célközönségről (ismételhető) 
$b Forrás (nem ismételhető) 
$3 A mező által meghatározott dokumentumrészek (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

522 Megjegyzés a földrajzi lefedettségről/kiterjedésről (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Megjelenítési állandó 

# - Földrajzi lefedettség 

8 - nincs megjelenítési állandó 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a Megjegyzés a földrajzi lefedettségről/kiterjedésről (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

524 Megjegyzés a leírt anyagok elfogadott hivatkozási formájáról 
(ismételhető)  
 

Első indikátor 
Megjelenítési állandó 

# Így hivatkozandó:  
8 nincs megjelenítési állandó 

 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a Megjegyzés a leírt anyagok elfogadott hivatkozási formájáról (nem ismételhető) 
$2 A használt séma forrása (nem ismételhető) 
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$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

525 Megjegyzés a mellékletekről, különszámokról (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a Mellékletek megjegyzés (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

526 Tanulmányi program információs megjegyzés (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Megjelenítési állandó 

0 - Reading program 

8 nincs megjelenítési állandó 

 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a Program neve (nem ismételhető) 
$b Érdeklődési szint (nem ismételhető) 
$c Olvasási szint (nem ismételhető) 
$d Cím pontértéke (nem ismételhető) 
$i Megjelenítendő szöveg (nem ismételhető) 
$x Nem nyilvános megjegyzés (ismételhető) 
$z Nyilvános megjegyzés (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

530 Egyéb fizikai megjelenési forma megjegyzés (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Második indikátor: 
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üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a Egyéb fizikai megjelenési forma (nem ismételhető) 
$b A hozzáférhetőség forrása (nem ismételhető) 
$c A hozzáférés feltételei (nem ismételhető) 
$d Megrendelési szám (nem ismételhető) 
$u URI (Uniform Resource Identifier) (ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

532 Megjegyzés a hozzáférésről (ismételhető) 
 

Első indikátor 
Megjelenítési állandó 

0 A hozzáférés technikai részletei 
1 Hozzáférési funkciók 
2 Hozzáférési hiányosságok 

8 Nincs megjelenítési állandó 

 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a A hozzáférés összefoglalása (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

533 Reprodukció megjegyzés (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Második indikátor 
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a A reprodukció típusa (nem ismételhető) 
$b A reprodukció készítésének helye (ismételhető) 
$c A reprodukciót készítő intézmény (ismételhető) 
$d A reprodukció készítésének ideje (nem ismételhető) 
$e A reprodukció fizikai leírása (nem ismételhető) 
$f A reprodukcióra vonatkozó sorozati adatok (ismételhető) 
$m A lemásolt anyagok kiadási ideje és/vagy sorszáma (ismételhető) 
$n Megjegyzés a másolatról (ismételhető) 
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$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (nem ismételhető) 
$7 Reprodukciók kódolt adatai (nem ismételhető) 

/0 Dátumtípus, publikációs státusz 

/1-4 Dátum 1 

/5-8 Dátum 2 

/9-11 A kiadás helye 

/12 Gyakoriság 

/13 Regularitás 

/14 A példány formája 

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

 

534 Megjegyzés az eredeti kiadásról (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a Eredeti kiadáshoz tartozó kiemelt hozzáférési pont (nem ismételhető) 
$b Eredeti kiadás kiadási adata (nem ismételhető) 
$c Eredeti kiadás megjelenési adatai (nem ismételhető) 
$e Eredeti kiadás terjedelmi adatai (nem ismételhető) 
$f Eredeti kiadás sorozati adatai (ismételhető) 
$k Eredeti kiadás kulcscíme (ismételhető) 
$l Eredeti kiadás lelőhelye (nem ismételhető) 
$m Eredeti kiadás anyagspecifikus adata (nem ismételhető) 
$n Eredeti kiadásra vonatkozó megjegyzés (ismételhető) 
$o Egyéb forrás azonosító (ismételhető) 
$p Bevezető szöveg (nem ismételhető) 
$t Eredeti kiadás tényleges címe (nem ismételhető) 
$x ISSN szám (ismételhető) 
$z ISBN szám (ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

535 Az eredeti/másolat lelőhelye (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
1 Az eredeti lelőhelye 

2 A másolat lelőhelye 

 

Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 
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Almezők: 
$a A dokumentumot őrző intézmény (nem ismételhető) 
$b Postai cím (ismételhető) 
$c Ország (ismételhető) 
$d Telekommunikációs cím (ismételhető) 
$g Az őrző intézmény országkódja (nem ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

536 Adományozásról, finanszírozásról szóló megjegyzés (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a A megjegyzés szövege (nem ismételhető) 
$b A szerződés száma (ismételhető) 
$c Az adomanyozó irat száma (ismételhető) 
$d Meg nem határozott szám (ismételhető) 
$e A programelem száma (ismételhető) 
$f Project szám (ismételhető) 
$g Feladat (task) szám (ismételhető) 
$h Munka egység szám (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

538 Rendszeradatok megjegyzés (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a Rendszeradatok megjegyzés (nem ismételhető) 
$i Megjelenítendő bevezető szöveg (nem ismételhető) 
$u URI (Uniform Resource Identifier) (ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
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540 Használattal és sokszorosítással kapcsolatos megjegyzések 
(ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a Forgalmazással és sokszorosítással kapcsolatos megjegyzések (nem ismételhető) 
$b Hatáskör (nem ismételhető) 
$c Engedélyezés (nem ismételhető) 
$d Jogosult felhasználók (nem ismételhető) 
$u URI (Uniform Resource Identifier) (ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

541 A beszerzés közvetlen forrása (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres Nincs megadott információ  
0      Magán jellegű információ  
1      Nem magán jellegű információ 

 

Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a A beszerzés forrása (nem ismételhető)  
$b Cím (nem ismételhető)   
$c A beszerzés módja (nem ismételhető) 
$d A beszerzés dátuma (nem ismételhető) 
$e Leltári szám (nem ismételhető) 
$f Tulajdonos (nem ismételhető)  
$h Ár (nem ismételhető) 
$n Mennyiség (ismételhető)   
$o Egység típusa (ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

542 Copyright státusszal kapcsolatos információ (ismételhető)  
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Első indikátor 
Privacy 

# nincs információ megadva 

0 nyilvános 

1 nem nyilvános 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a Alkotó személy neve (nem ismételhető) 
$b Alkotó személy halálozási dátuma (nem ismételhető) 
$c Testületi szerző (nem ismételhető) 
$d Szerzői jog jogosultja (ismételhető) 
$e Szerzői jog jogosultja kapcsolati információ (ismételhető) 
$f Szerzői jogi nyilatkozat (ismételhető) 
$g Szerzői jog dátuma (nem ismételhető) 
$h Szerzői jog megújításának dátuma (ismételhető) 
$i Megjelenés dátuma (nem ismételhető) 
$j Alkotás dátuma (nem ismételhető) 
$k Kiadó (ismételhető) 
$l Copyright státusz (nem ismételhető) 
$m Kiadási státusz (nem ismételhető) 
$n Megjegyzés (ismételhető) 
$o Kutatás dátuma (nem ismételhető) 
$p Ország, ahol a művet kiadták vagy létrehozták (ismételhető) 
$q Szolgáltató ügynökség (nem ismételhető) 
$r Szerzői jogi értékelés joghatósága (nem ismételhető) 
$s Információ forrása (nem ismételhető) 
$u URI (Uniform Resource Identifier) (ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

544 Kapcsolódó archív anyagok lelőhelye (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres Nincs információ megadva 

0      Associated materials (azonos proveniencia, más gyűjtemény) 
1      Related materials (más proveniencia, azonos gyűjtemény) 

 

Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
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$a A dokumentumot őrző intézmény (ismételhető) 
$b Postai cím (ismételhető) 
$c Ország (ismételhető) 
$d A kapcsolódó dokumentum címe (ismételhető) 
$e A kapcsolódó dokumentum provenenciája (ismételhető) 
$n Megjegyzés (ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

545 Életrajzi vagy történeti megjegyzés (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Adat típusa 

# - Nincs információ megadva 

0 életrajzi vázlat 
1 adminisztratív történet 

 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a Életrajzi vagy történeti megjegyzés (nem ismételhető) 
$b Bővítés (nem ismételhető) 
$u URI (Uniform Resource Identifier) (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

546 Megjegyzés a nyelvről (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Második indikátor 
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a Megjegyzés a mű nyelvéről szövegesen (nem ismételhető) 
$b Használt információs kód, vagy abc (ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

547 Megjegyzés a korábbi címről (ismételhető)  
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Első indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a Megjegyzés a korábbi címről (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

550 Megjegyzés a közreadó testületről (ismételhető) 
 

Első indikátor:  
üres Nincs definiálva 

 

Második indikátor:  
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a Közreadó testület megjegyzés (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

552 Megjegyzés az entitásról és az ismérvről (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a Entitástípus címkéje (nem ismételhető) 
$b Entitástípus definíciója és forrása (nem ismételhető) 
$c Ismérv címkéje (nem ismételhető) 
$d Ismérv típusának definíciója és forrása (nem ismételhető) 
$e Meghatározott érvényességi körhöz tartozó érték (ismételhető) 
$f Meghatározott érvényességi körhöz tartozó érték definíciója és forrása 
(ismételhető) 
$g Minimum és maximum érték az értéktartományon belül (nem ismételhető) 
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$h Kódnév és forrás (nem ismételhető) 
$i Fel nem tüntetett érvényességi kör (nem ismételhető) 
$j Mérési és felbontási ismérvegységek (nem ismételhető) 
$k Az ismérvértékek kezdetének és befejezésének dátuma (nem ismételhető) 
$l Az ismérvértékek pontossága (nem ismételhető) 
$m Magyarázat az ismérvértékek pontosságához (nem ismételhető) 
$n Ismérvmérés gyakorisága (nem ismételhető) 
$o Entitás és ismérv áttekintése (ismételhető) 
$p Az entitással és ismérvvel kapcsolatos részletes hivatkozás (ismételhető) 
$u URI (Uniform Resource Identifier) (ismételhető) 
$z Nyilvános megjegyzés (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

555 Megjegyzés az összesített mutatóról/kumulatív indexről/keresési 
segédletekről (ismételhető)  
 

Első indikátor: 
        üres Indexek  
        0        Keresési segédletek  
        8        Nincs megjelenítési állandó  
 

Második indikátor: 
        üres Nincs definiálva  
 

Almezők: 
         $a Kumulatív index/keresési segédletek megjegyzés (nem ismételhető)  
         $b Hozzáférhetőség (ismételhető)  
         $c A feltárás szintje (nem ismételhető)  
         $d Bibliográfiai referenciák (nem ismételhető)  
         $u URI (Uniform Resource Identifier) (ismételhető)  
         $3 Leírt anyagrész (nem ismételhető)  
         $6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  

$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

556 Információ a dokumentációról megjegyzés (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Megjelenítési állandó 

# Dokumentáció 

8 Nincs megjelenítési állandó 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
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Almezők: 
$a Információ a dokumentációról megjegyzés (nem ismételhető) 
$z ISBN (International Standard Book Number) (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

561 Proveniencia/származás (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres Nincs adat megadva 

0      Magán jellegű információ 

1      Nem magán jellegű 

 

Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a Proveniencia (nem ismételhető) 
$u URI (Uniform Resource Identifier) (ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

562 Példány- és verzióazonosító megjegyzés (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a Azonosító jegyek (ismételhető) 
$b Példánymegjelölés, példányazonosítás (ismételhető) 
$c Verziójelölés, verzióazonosítás (ismételhető) 
$d Eredeti megjelenési forma (ismételhető) 
$e Példányszám (ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

563 Kötésre vonatkozó információk (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 



102 
 

Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a A kötésre vonatkozó megjegyzés (nem ismételhető) 
$u URI (Uniform Resource Identifier) (ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

565 Megjegyzés az adatgyűjtemény/fájl jellemzőiről (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Megjelenítési állandó 

# fájlméret 
0 Az adatgyűjtemény/fájl jellemzői 
8 Nincs megjelenítési állandó 

 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a Esetek/változók száma (nem ismételhető) 
$b Változó neve (ismételhető) 
$c Elemzési egység (ismételhető) 
$d Adatuniverzum (ismételhető) 
$e Adatrendezési séma vagy kód (ismételhető 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

567 Módszertani megjegyzés (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Megjelenítési állandó 

# - Módszertan 

8 - Nincs megjelenítési állandó 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
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$a Módszertani megjegyzés (nem ismételhető) 
$b Kontrollált kifejezés (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 Szakkifejezések forrása (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

580 Kapcsolódó rekordok megjegyzés (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a Kapcsolódó rekordok megjegyzés (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

581 A leírt anyagokról szóló publikációk megjegyzés (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Megjelenítési állandó 

# - Publikációk 

8 - Nincs megjelenítési állandó 

 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a A leírt anyagokról szóló publikációk megjegyzés (NR) 
$z ISBN (International Standard Book Number) (ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

583 Megjegyzés az eseményekről (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres    Nincs adat 
0    Magán jellegű információ 

1    Nem magán jellegű információ 
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Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

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

584 Megjegyzés a használat gyakoriságáról (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a M (NR) 
$a A gyarapodás mértéke (R) 
$b A használat gyakorisága (R) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

585 Megjegyzés kiállításról (ismételhető) 
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Első indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a Megjegyzés szövege (nem ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

586 Díjak jegyzéke (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres Díjak 

8      Nincs állandó jellemzés 

 

Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a Díjak megjegyzés (nem ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

588 A leírás forrása (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres nincs információ 

0      a leírás forrása 

1      Latest issue consulted 

 

Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a Megjegyzés a leírás forrásáról (nem ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (nem ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

59X Local Notes (R)(ismételhető) 
 

Tartalmi feltárás  
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600 Tárgyszó, személynév (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
0 Egyéni név  
1 Egy és több elemű vezetéknév  
3 Család neve 

 

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

 

Almezők: 
$a Személynév (nem ismételhető)  
$b 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 Hordozó (nem ismételhető)  
$j Viszonyminősítő (ismételhető)  
$k Formai alcím (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 zenei mű hangneme (nem ismételhető) 
$s Változat (nem ismételhető)  
$t A mű címe vagy: „Művek” (nem ismételhető)  
$u Affiliació (nem ismételhető)  
$v Formai alosztás (ismételhető)  
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronologiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető)  
$2 A tárgyszó forrása (nem ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető)  
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető)  
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$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

610 Tárgyszó, testületi név (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
0 Fordított  
1 Közigazgatási név  
2 Egyenes szórendű név 

 

Második indikátor: 
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 des vedettes-matiere  
7 A "2" almezőben meghatározott forrás  

 

Almezők: 
$a Testületi név mint tárgyszó (nem ismételhető)  
$b A testület alárendelt egysége (ismételhető)  
$c A gyűlés helye (nem ismételhető)  
$d A gyűlés/az egyezmény aláírásának ideje (ismételhető)  
$e Kapcsolatjelölő fogalom (ismételhető)  
$f A mű keletkezési ideje (nem ismételhető)  
$g Egyéb információk (nem ismételhető)  
$h Hordozó (nem ismételhető)  
$k Formai alcím (ismételhető)  
$l A mű nyelve (nem ismételhető)  
$m A zenei előadás médiuma (ismételhető) 
$n A gyűlés 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)  
$u Affiliació (nem ismételhető)  
$v Formai alosztás (ismételhető)  
$x Általanos alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető)  
$2 A tárgyszó forrása (nem ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető)  
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető)  
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$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető)  

 

611 Tárgyszó, rendezvény (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
0 Fordított  
1 Közigazgatási név  
2 Egyenes szórendű név 

 

Második indikátor: 
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 des vedettes-matiere  
7 A "2" almezőben meghatározott forrás  

 

Almezők: 
$a A konferencia neve mint tárgyszó (nem ismételhető)  
$c A konferencia helye (nem ismételhető)  
$d A konferencia ideje (nem ismételhető)  
$e Alárendelt egység (ismételhető)  
$f A mű keletkezési ideje (nem ismételhető)  
$g Egyéb információk (nem ismételhető)  
$h Hordozó (nem ismételhető)  
$j Viszonyminősítő (ismételhető)  
$k Formai alcím (ismételhető)  
$l A mű nyelve (nem ismételhető)  
$n A konferencia részének száma (ismételhető)  
$p A mű részének címe (ismételhető)  
$q Közigazgatási nevet követő konferencianév (nem ismételhető)  
$s Változat (nem ismételhető)  
$t A mű címe (nem ismételhető)  
$u Affiliáció (nem ismételhető)  
$v Formai alosztás (ismételhető)  
$x Általános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető)  
$2 A tárgyszó forrása (nem ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető)  
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető)  
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630 Tárgyszó, preferált cím (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
0-9 A rendezésből kihagyandó karakterek száma  

 

Második indikátor: 
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 des vedettes-matiere  
7 A "2" almezőben meghatározott forrás  

 

Almezők: 
$a Preferált cím (nem ismételhető)  
$d Az egyezmény aláírásának ideje (ismételhető)  
$e Kapcsolatjelölő fogalom (ismételhető)  
$f A mű keletkezési ideje (nem ismételhető)  
$g Egyéb információk (nem ismételhető)  
$h Hordozó (nem ismételhető)  
$k Formai alcím (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 Általanos alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$2 A tárgyszó forrása (nem ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető)  
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

647 Tárgyszó, megnevezett esemény (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Definiálatlan 
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üres nincs definiálva 
 

Második indikátor 
Thesaurus 

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 Répertoire de vedettes-matière  
7 A "2" almezőben meghatározott forrás  

 

Almezők: 
Fő kifejezésre vonatkozó rész 

$a Megnevezett esemény (ismételhető) 
$c Megnevezett esemény helyszíne (ismételhető) 
$d Megnevezett esemény időpontja (ismételhető) 
$g Egyéb információ (ismételhető) 

Tárgyi alosztásra vonatkozó rész 

$v Formai alosztás (ismételhető) 
$x Átalános alosztás (ismételhető) 
$y Kronológiai alosztás (ismételhető) 
$z Földrajzi alosztás (ismételhető) 

Ellenőrző almezők 

$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 Szakkifejezések/kódok forrása (nem ismételhető) 
$3 Leírt anyagrészek (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 

$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

648 Tárgyszó, kronológiai fogalom (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva 
 

Második indikátor 
Thesaurus 

0 Kongresszusi Könyvtár tárgyszavai (LCSH) 
1 LC gyermekirodalom tárgyszavai  

2 Orvostudományi tárgyszavak (MeSH)  
3 Nemzeti Mezőgazdasági Könyvtár authority állomány  
4 Nincs meghatározott forrás  



111 
 

5 Kanadai tárgyszavak  
6 Répertoire de vedettes-matière  
7 A "2" almezőben meghatározott forrás  

 

Almezők: 
Fő kifejezésre vonatkozó rész 

$a Kronológiai kifejezés (ismételhető) 
Tárgyi alosztásra vonatkozó rész 

$v Formai alosztás (ismételhető) 
$x Átalános alosztás (ismételhető) 
$y Kronológiai alosztás (ismételhető) 
$z Földrajzi alosztás (ismételhető) 

Ellenőrző almezők 

$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 Szakkifejezések/kódok forrása (nem ismételhető) 
$3 Leírt anyagrészek (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 

$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

650 Tárgyszó (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres Nincs információ  
0 Nincs meghatározott szint  
1 Elsődleges téma  
2 Másodlagos téma   

 

Második indikátor: 
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 des vedettes-matiere  
7 A "2" almezőben meghatározott forrás  

 

Almezők: 
$a A tárgyszó fő része (nem ismételhető)  
$b Földrajzi nevet követő tematikus kifejezés (nem ismételhető)  
$c Esemény helye (nem ismételhető)  
$d Az esemény ideje (nem ismételhető)  
$e Kapcsolatjelölő fogalom (ismételhető)  
$v Formai alosztás (ismételhető)  
$x Átalános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
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$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető)  
$2 A tárgyszó forrása (nem ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető)  
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

651 Tárgyszó, földrajzi név (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres Nincs információ  

 

Második indikátor: 
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 des vedettes-matiere  
7 A "2" almezőben meghatározott forrás  

 

Almezők: 
$a Földrajzi név (nem ismételhető)  
$e Kapcsolatjelölő fogalom (ismételhető)  
$g Egyéb információk (ismételhető) 
$x Általanos alosztás (ismételhető) 
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$z Földrajzi alosztás (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$2 A tárgyszó forrása (nem ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

653 Index kifejezés, nem egységesített (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres Nincs információ  
0 Nincs meghatározott szint  
1 Elsődleges téma  
2 Másodlagos téma   

 

Második indikátor:  
üres Nincs információ 
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0 tárgyhoz tartozó 

1 személy 

2 vállalat 
3 találkozó/rendezvény 

4 kronológiai 
5 földrajzi 
6 műfaj 

 

Almezők: 
$a Szabad tárgyszó (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 

     $8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

654 Tárgyszó fazettás tematikus kifejezés (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Tárgy szintje 

üres Nincs információ  
0 Nincs meghatározott szint  
1 Elsődleges téma  
2 Másodlagos téma 

 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a Központi kifejezés (ismételhető) 
$b Nem központi kifejezés (ismételhető) 
$c Fazetta/hierarchia leírás (ismételhető) 
$e Kapcsolatjelölő fogalom (ismételhető) 
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$y Kronológiai alosztás (ismételhető) 
$z Földrajzi alosztás (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 Szakkifejezések forrása (nem ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

655 Index kifejezés –formai tárgyszó (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres Alap  
0 Sokszintű 
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Második indikátor:  
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 des vedettes-matiere  
7 A "2" almezőben meghatározott forrás  

 

Almezők: 
$a Formai adat (nem ismételhető) 
$b Nem fókusz kifejezés (ismételhető) 
$c Hierarchiai jelölés (ismételhető) 
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$x Általanos alosztás (ismételhető) 
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$2 A tárgyszó forrása (nem ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 

     $8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

656 Index kifejezés – foglalkozás (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva 
 

Második indikátor 
Source of term 

7 a "2" almezőben meghatározott forrás  
 

Almezők: 
$a Foglalkozás (nem ismételhető) 
$k Forma (nem ismételhető) 
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$x Általanos alosztás (ismételhető) 
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 Szakkifejezések forrása (nem ismételhető) 
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$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

657 Index kifejezés – funkció (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva 
 

Második indikátor 
Source of term 

7 a "2" almezőben meghatározott forrás 
 

Almezők: 
$a Funkció (nem ismételhető) 
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$x Általanos alosztás (ismételhető) 
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  

 $z Földrajzi alosztás (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 Szakkifejezések forrása (nem ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

658 Index kifejezés – tantervi célok (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva 

 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a Fő tantervi cél (nem ismételhető) 
$b Alárendelt tantervi cél (ismételhető) 
$c Tanterv-kód (nem ismételhető) 
$d Korrelációs tényező (nem ismételhető) 
$2 Szakkifejezés vagy kód forrása (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
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$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

662 Tárgyszó – hierarchikus helységnév (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a Ország vagy nagyobb entitás (ismételhető) 
$b Elsőrendű politikai joghatóság (nem ismételhető) 
$c Középszintű politikai joghatóság (ismételhető) 
$d Város (nem ismételhető) 
$e Kapcsolatjelölő fogalom (ismételhető) 
$f Város része (ismételhető) 
$g Egyéb nem közigazgatási földrajzi régió (ismételhető) 
$h Földön kívüli terület (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 Szakkifejezések forrása (nem ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

69X Helyileg definiált tárgyszavak (ismételhető) 
 

700 Személynév, melléktétel (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
0 Egyéni név  
1 Egy és több elemű vezetéknév  
3 Családi név 

 

Második indikátor: 
üres nincs információ 

2 analitikus tétel 
 

Almezők: 
$a A személynév (nem ismételhető)  
$b A személynév számeleme (nem ismételhető) 
$c A névhez kapcsolodó titulusok, egyéb szavak (ismételhető)  
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$d A névhez kapcsolodó dátumok (nem ismételhető) 
$e Kapcsolatjelölő fogalom (ismételhető) 
$f A mű keletkezési ideje (nem ismételhető) 
$g Egyéb információk (nem ismételhető) 
$h Hordozó (nem ismételhető) 
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$j Viszonyminősítő (ismételhető) 
$k Formai alcím (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) 
$u Affiliáció (nem ismételhető)  
$x ISSN (nem ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 

 

710 Testületi név, melléktétel (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
0 Fordított testületi név (invertált formában) 
1 Államhatalmi, államigazgatási név  
2 Állandó testület (egyenes szórend) 

 

Második indikátor: 
üres nincs információ 

2      analitikus tétel 
 

Almezők: 
$a A testületi vagy közigazgatási név (nem ismételhető)  
$b A testület alárendelt egysége (ismételhető)  
$c A gyűlés helye (nem ismételhető)  
$d A gyűlés/ az egyezmény aláírásának ideje (ismételhető)  
$e Kapcsolatjelölő fogalom (ismételhető)  
$f A mű keletkezési ideje (nem ismételhető)  
$g Egyéb információk (nem ismételhető)  
$h Hordozó (nem ismételhető)  
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
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$k Formai alcím (ismételhető)  
$l A mű nyelve (nem ismételhető)  
$m A zenei előadás médiuma (ismételhető)  
$n A gyűlés 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)  
$u Affiliáció (nem ismételhető)  
$x ISSN (nem ismételhető)  
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető)  
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető)  
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető)  
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (nem ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető)  

 

711 Rendezvény neve, melléktétel (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
0 Fordított rendezvénynév (invertált formában) 
1 Államhatalmi, államigazgatási név  
2 Rendezvény neve (egyenes szórend) 

 

Második indikátor: 
üres nincs információ 

2      analitikus tétel 
 

Almezők: 
$a A rendezvény neve, vagy közigazgatási név mint kiemelt hozzáférési pont (nem 
ismételhető)  
$c A rendezvény helye (nem ismételhető)  
$d A rendezvény 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 (nem ismételhető)  
$k Formai alosztás (ismételhető)  
$l A mű nyelve (nem ismételhető)  
$n A rendezvény részének száma (ismételhető)  
$p A mű részének címe (ismételhető)  
$q Rendezvény/gyűlés neve, ha közigazgatási székhely nevét követi (nem ismételhető)  
$s Változat (nem ismételhető)  
$t A mű címe (nem ismételhető)  
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$u Affiliáció (nem ismételhető)  
$x ISSN (nem ismételhető)  
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető)  
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető)  
$4 Kapcsolati kód/URI (nem ismételhető)  
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsolat és sorszám (ismételhető) 
 

720 Egyéb név hozzáférési pont – melléktétel (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Név típusa 

# - Nincs meghatározva 

1 - Personal 
2 egyéb 

 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a Név (nem ismételhető) 
$e Kapcsolatjelölő fogalom (nem ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

730 Preferált cím, melléktétel (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
0-9 A rendezésből kihagyandó karakterek száma  

 

Második indikátor: 
üres nincs információ 

2      analitikus tétel 
 

Almezők: 
$a Preferált cím (nem ismételhető)  
$d Az egyezmény aláírásának ideje (ismételhető)  
$f A mű keletkezési ideje (nem ismételhető)  
$g Egyéb információk (nem ismételhető)  
$h Médium (nem ismételhető)  
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$k Formai alosztás (ismételhető)  
$l A mű nyelve (nem ismételhető)  
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$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)  
$x ISSN (nem ismételhető)  
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető)  
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető)  
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

740 További cím és szerzőségi közlés (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
0-9 A rendezésből kihagyandó karakterek száma  

 

Második indikátor: 
üres nincs információ 

2      analitikus tétel 
 

Almezők: 
$a Cím (nem ismételhető)  
$h Hordozó, médium (nem ismételhető)  
$n A mű részének száma (ismételhető)  
$p A mű részének címe, alárendelt cím (ismételhető)  
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (nem ismételhető)  
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

751 Földrajzi név, melléktétel (ismételhető)  
 

Első indikátor: 
        üres Nincs definiálva  
 

Második indikátor: 
        üres Nincs definiálva  
 

Almezők 

      $a Földrajzi név (nem ismételhető)  
         $e Kapcsolatjelölő fogalom (ismételhető)  
         $0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető)  
         $2 A földrajzi név forrása (nem ismételhető)  
         $3 Leírt anyagrész (nem ismételhető)  
         $4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető)  
         $6 Kapcsolódás (nem ismételhető)  
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$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

752 Hierarchikus helynév – melléktétel (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a Ország vagy nagyobb entitás (ismételhető) 
$b Elsőrendű politikai joghatóság (nem ismételhető) 
$c Középszintű politikai joghatóság (ismételhető) 
$d Város (nem ismételhető) 
$e Kapcsolatjelölő fogalom (ismételhető) 
$f Város része (ismételhető) 
$g Egyéb nem közigazgatási földrajzi régió (ismételhető) 
$h Földön kívüli terület (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 Szakkifejezések forrása (nem ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

753 Számítógépáfjok rendszeradatai (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a A gép gyártmánya és modellszáma (nem ismételhető) 
$b Programozási nyelv (nem ismételhető) 
$c Operációs rendszer (nem ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
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$2 Szakkifejezések forrása (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

754 Taxonómiai azonosítás – melléktétel (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a Taxonómiai név (ismételhető) 
$c Taxonómiai kategória (ismételhető) 
$d Általános vagy alternatív megnevezés (ismételhető) 
$x Nem nyilvános megjegyzés (ismételhető) 
$z Nyilvános megjegyzés (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 Taxonómiai azonosítás forrása (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

758 Bibliográfiai forrás azonosítója (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a Címke (nem ismételhető) 
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$3 Leírt anyagrészek (nem ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amelyre a mező vonatkozik (nem ismételhető) 
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$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

Kapcsolati Mezők 
 

760 Fősorozat (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
0 A mező tartalma megjelenik 

1 A mező tartalma nem jelenik meg 

 

Második indikátor: az alapértelemezett bevezető kifejezés megjelenítését szabályozza: 
üres Nincs definiálva  
8       Nincs megjelenítendő információ  

 

Almezők: 
$a Kiemelt hozzáférési pont (nem ismételhető)  
$b Kiadás (nem ismételhető)  
$c Minősítő információ (nem ismételhető)  
$d Kiadás helye, ideje, kiadó (nem ismételhető)  
$g Kapcsolatot kifejező információ (ismételhető)      
$h Fizikai leírás (nem ismételhető)  
$i Kapcsolati információ (ismételhető)      
$m Dokumentumspecifikus részletek (nem ismételhető)  
$n Megjegyzés (ismételhető)  
$o Egyéb tétel azonosító (ismételhető)  
$s Preferált cím (nem ismételhető)  
$t Cím (nem ismételhető)  
$w Rekord kontrollszáma (ismételhető)  
$x ISSN (nem ismételhető)  
$y Coden (nem ismételhető)  
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$7 Kontroll almező (nem ismételhető)  

/0 A kiemelt hozzáférési pont típusa  
/1 A név formája  
/2 A rekord típusa  
/3 Bibliográfiai szint  

$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

762 Alsorozat (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
0 A mező tartalma megjelenik 

1 A mező tartalma nem jelenik meg 

 

Második indikátor: az alapértelemezett bevezető kifejezés megjelenítését szabályozza: 
üres Nincs definiálva  
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8       Nincs megjelenítendő információ  
 

Almezők: 
$a Kiemelt hozzáférési pont (nem ismételhető)  
$b Kiadás (nem ismételhető)  
$c Minősítő információ (nem ismételhető)  
$d Kiadás helye, ideje, kiadó (nem ismételhető)  
$g Kapcsolatot kifejező információ (ismételhető)      
$h Fizikai leírás (nem ismételhető)  
$i Kapcsolati információ (ismételhető)      
$m Dokumentumspecifikus részletek (nem ismételhető)  
$n Megjegyzés (ismételhető)  
$o Egyéb tétel azonosító (ismételhető)  
$s Preferált cím (nem ismételhető)  
$t Cím (nem ismételhető)  
$w Rekord kontrollszáma (ismételhető)  
$x ISSN (nem ismételhető)  
$y Coden (nem ismételhető)  
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$7 Kontroll almező (nem ismételhető)  

/0 A kiemelt hozzáférési pont típusa  
/1 A név formája  
/2 A rekord típusa  
/3 Bibliográfiai szint  

$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

765 Eredeti nyelvű változat (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
0 A mező tartalma megjelenik 

1 A mező tartalma nem jelenik meg 

 

Második indikátor: az alapértelemezett bevezető kifejezés megjelenítését szabályozza: 
üres nincs definiálva  
8       Nincs megjelenítendő információ  

 

Almezők: 
$a Kiemelt hozzáférési pont (nem ismételhető)  
$b Kiadás (nem ismételhető)  
$c Minősítő információ (nem ismételhető)  
$d Kiadás helye, ideje, kiadó (nem ismételhető)  
$g Kapcsolatot kifejező információ (ismételhető)      
$h Fizikai leírás (nem ismételhető)  
$i Kapcsolati információ (ismételhető)      
$k A kapcsolt dokumentum sorozati adatai (ismételhető)      
$m Dokumentumspecifikus részletek (nem ismételhető)  
$n Megjegyzés (ismételhető)  
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$o Egyéb tétel azonosító (ismételhető)  
$r Jelentésszám (ismételhető)      
$s Preferált cím (nem ismételhető)  
$t Cím (nem ismételhető)  
$u Technikai jelentés száma (nem ismételhető)  
$w Rekord kontrollszáma (ismételhető)  
$x ISSN (nem ismételhető)  
$y Coden (nem ismételhető)  
$z ISBN (ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$7 Kontroll almező (nem ismételhető)  

/0 A kiemelt hozzáférési pont típusa  
/1 A név formája  
/2 A rekord típusa  
/3 Bibliográfiai szint  

$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

767 Fordítás (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
0 A mező tartalma megjelenik 

1 A mező tartalma nem jelenik meg 

 

Második indikátor: az alapértelemezett bevezető kifejezés megjelenítését szabályozza: 
üres nincs definiálva  
8       Nincs megjelenítendő információ  

 

Almezők: 
$a Kiemelt hozzáférési pont (nem ismételhető)  
$b Kiadás (nem ismételhető)  
$c Minősítő információ (nem ismételhető)  
$d Kiadás helye, ideje, kiadó (nem ismételhető)  
$g Kapcsolatot kifejező információ (ismételhető)      
$h Fizikai leírás (nem ismételhető)  
$i Kapcsolati információ (ismételhető)      
$k A kapcsolt dokumentum sorozati adatai (ismételhető)      
$m Dokumentumspecifikus részletek (nem ismételhető)  
$n Megjegyzés (ismételhető)  
$o Egyéb tétel azonosító (ismételhető)  
$r Jelentésszám (ismételhető)      
$s Preferált cím (nem ismételhető)  
$t Cím (nem ismételhető)  
$u Technikai jelentés száma (nem ismételhető)  
$w Rekord kontrollszáma (ismételhető)  
$x ISSN (nem ismételhető)  
$y Coden (nem ismételhető)  
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$z ISBN (ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$7 Kontroll almező (nem ismételhető)  

/0 A kiemelt hozzáférési pont típusa  
/1 A név formája  
/2 A rekord típusa  
/3 Bibliográfiai szint  

$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

770 Melléklet/Különszám (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
0 A mező tartalma megjelenik 

1 A mező tartalma nem jelenik meg 

 

Második indikátor: az alapértelemezett bevezető kifejezés megjelenítését szabályozza: 
üres nincs definiálva  
0       Parent 
8       Nincs megjelenítendő információ  

 

Almezők: 
$a Kiemelt hozzáférési pont (nem ismételhető)  
$b Kiadás (nem ismételhető)  
$c Minősítő információ (nem ismételhető)  
$d Kiadás helye, ideje, kiadó (nem ismételhető)  
$g Kapcsolatot kifejező információ (ismételhető)      
$h Fizikai leírás (nem ismételhető)  
$i Kapcsolati információ (ismételhető)      
$k A kapcsolt dokumentum sorozati adatai (ismételhető)      
$m Dokumentumspecifikus részletek (nem ismételhető)  
$n Megjegyzés (ismételhető)  
$o Egyéb tétel azonosító (ismételhető)  
$r Jelentésszám (ismételhető)      
$s Preferált cím (nem ismételhető)  
$t Cím (nem ismételhető)  
$u Technikai jelentés száma (nem ismételhető)  
$w Rekord kontrollszáma (ismételhető)  
$x ISSN (nem ismételhető)  
$y Coden (nem ismételhető)  
$z ISBN (ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$7 Kontroll almező (nem ismételhető)  

/0 A kiemelt hozzáférési pont típusa  
/1 A név formája  
/2 A rekord típusa  
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/3 Bibliográfiai szint  
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

772 Alapdokumentuma/Főlapja (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
0 A mező tartalma megjelenik 

1 A mező tartalma nem jelenik meg 

 

Második indikátor: az alapértelemezett bevezető kifejezés megjelenítését szabályozza: 
üres nincs definiálva  
8       Nincs megjelenítendő információ  

 

Almezők: 
$a Kiemelt hozzáférési pont (nem ismételhető)  
$b Kiadás (nem ismételhető)  
$c Minősítő információ (nem ismételhető)  
$d Kiadás helye, ideje, kiadó (nem ismételhető)  
$g Kapcsolatot kifejező információ (ismételhető)      
$h Fizikai leírás (nem ismételhető)  
$i Kapcsolati információ (ismételhető)      
$k A kapcsolt dokumentum sorozati adatai (ismételhető)      
$m Dokumentumspecifikus részletek (nem ismételhető)  
$n Megjegyzés (ismételhető)  
$o Egyéb tétel azonosító (ismételhető)  
$r Jelentésszám (ismételhető)      
$s Preferált cím (nem ismételhető)  
$t Cím (nem ismételhető)  
$u Technikai jelentés száma (nem ismételhető)  
$w Rekord kontrollszáma (ismételhető)  
$x ISSN (nem ismételhető)  
$y Coden (nem ismételhető)  
$z ISBN (ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$7 Kontroll almező (nem ismételhető)  

/0 A kiemelt hozzáférési pont típusa  
/1 A név formája  
/2 A rekord típusa  
/3 Bibliográfiai szint  

$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

773 Alapdokumentum (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
0 A mező tartalma megjelenik 

1 A mező tartalma nem jelenik meg 

 



128 
 

Második indikátor: az alapértelemezett bevezető kifejezés megjelenítését szabályozza: 
üres nincs definiálva  
8       Nincs megjelenítendő információ  

 

Almezők: 
$a Kiemelt hozzáférési pont (nem ismételhető)  
$b Kiadás (nem ismételhető)  
$d Kiadás helye, ideje, kiadó (nem ismételhető)  
$g Kapcsolatot kifejező információ (ismételhető)      
$h Fizikai leírás (nem ismételhető)  
$i Kapcsolati információ (ismételhető)      
$k A kapcsolt dokumentum sorozati adatai (ismételhető)      
$m Dokumentumspecifikus részletek (nem ismételhető)  
$n Megjegyzés (ismételhető)  
$o Egyéb tétel azonosító (ismételhető) 
$p Rövidített cím (nem ismételhető) 
$q Felsorolás és első oldal (nem ismételhető) 
$r Jelentésszám (ismételhető)      
$s Preferált cím (nem ismételhető)  
$t Cím (nem ismételhető)  
$u Technikai jelentés száma (nem ismételhető)  
$w Rekord kontrollszáma (ismételhető)  
$x ISSN (nem ismételhető)  
$y Coden (nem ismételhető)  
$z ISBN (ismételhető) 
$3 Leírt anyagrészek (nem ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$7 Kontroll almező (nem ismételhető)  

/0 A kiemelt hozzáférési pont típusa  
/1 A név formája  
/2 A rekord típusa  
/3 Bibliográfiai szint  

$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

774 A leírt dokumentumhoz tartozó részdokumentum (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
0 A mező tartalma megjelenik 

1 A mező tartalma nem jelenik meg 

 

Második indikátor: az alapértelemezett bevezető kifejezés megjelenítését szabályozza: 
üres nincs definiálva  
8       Nem jelenik meg az alapértelmezett kifejezés  

 

Almezők: 
$a Kiemelt hozzáférési pont (nem ismételhető)  
$b Kiadás (nem ismételhető)  
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$c Minősítő információ (nem ismételhető)  
$d Kiadás helye, ideje, kiadó (nem ismételhető)  
$g Kapcsolatot kifejező információ (ismételhető)      
$h Fizikai leírás (nem ismételhető)  
$i Kapcsolati információ (ismételhető)      
$k A kapcsolt dokumentum sorozati adatai (ismételhető)      
$m Dokumentumspecifikus részletek (nem ismételhető)  
$n Megjegyzés (ismételhető)  
$o Egyéb tétel azonosító (ismételhető)  
$r Jelentésszám (ismételhető)      
$s Preferált cím (nem ismételhető)  
$t Cím (nem ismételhető)  
$u Technikai jelentés száma (nem ismételhető)  
$w Rekord kontrollszáma (ismételhető)  
$x ISSN (nem ismételhető)  
$y Coden (nem ismételhető)  
$z ISBN (ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$7 Kontroll almező (nem ismételhető)  

/0 A kiemelt hozzáférési pont típusa  
/1 A név formája  
/2 A rekord típusa  
/3 Bibliográfiai szint  

$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

775 Egyéb kiadás (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
0 A mező tartalma megjelenik 

1 A mező tartalma nem jelenik meg 

 

Második indikátor: az alapértelemezett bevezető kifejezés megjelenítését szabályozza: 
üres nincs definiálva  
8       Nem jelenik meg az alapértelmezett kifejezés  

 

Almezők: 
$a Kiemelt hozzáférési pont (nem ismételhető)  
$b Kiadás (nem ismételhető)  
$c Minősítő információ (nem ismételhető)  
$d Kiadás helye, ideje, kiadó (nem ismételhető)  
$g Kapcsolatot kifejező információ (ismételhető)      
$h Fizikai leírás (nem ismételhető)  
$i Kapcsolati információ (ismételhető)      
$k A kapcsolt dokumentum sorozati adatai (ismételhető)      
$m Dokumentumspecifikus részletek (nem ismételhető)  
$n Megjegyzés (ismételhető)  



130 
 

$o Egyéb tétel azonosító (ismételhető)  
$r Jelentésszám (ismételhető)      
$s Preferált cím (nem ismételhető)  
$t Cím (nem ismételhető)  
$u Technikai jelentés száma (nem ismételhető)  
$w Rekord kontrollszáma (ismételhető)  
$x ISSN (nem ismételhető)  
$y Coden (nem ismételhető)  
$z ISBN (ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$7 Kontroll almező (nem ismételhető)  

/0 A kiemelt hozzáférési pont típusa  
/1 A név formája  
/2 A rekord típusa  
/3 Bibliográfiai szint  

$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

776 További kiadás más hordozón (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
0 A mező tartalma megjelenik 

1 A mező tartalma nem jelenik meg 

 

Második indikátor: az alapértelemezett bevezető kifejezés megjelenítését szabályozza: 
üres nincs definiálva  
8       Nem jelenik meg az alapértelmezett kifejezés  

 

Almezők: 
$a Kiemelt hozzáférési pont (nem ismételhető)  
$b Kiadás (nem ismételhető)  
$c Minősítő információ (nem ismételhető)  
$d Kiadás helye, ideje, kiadó (nem ismételhető)  
$g Kapcsolatot kifejező információ (ismételhető)      
$h Fizikai leírás (nem ismételhető)  
$i Kapcsolati információ (ismételhető)      
$k A kapcsolt dokumentum sorozati adatai (ismételhető)      
$m Dokumentumspecifikus részletek (nem ismételhető)  
$n Megjegyzés (ismételhető)  
$o Egyéb tétel azonosító (ismételhető)  
$r Jelentésszám (ismételhető)      
$s Preferált cím (nem ismételhető)  
$t Cím (nem ismételhető)  
$u Technikai jelentés száma (nem ismételhető)  
$w Rekord kontrollszáma (ismételhető)  
$x ISSN (nem ismételhető)  
$y Coden (nem ismételhető)  
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$z ISBN (ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$7 Kontroll almező (nem ismételhető)  

/0 A kiemelt hozzáférési pont típusa  
/1 A név formája  
/2 A rekord típusa  
/3 Bibliográfiai szint  

$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

777 Együtt kiadva (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
0 A mező tartalma megjelenik 

1 A mező tartalma nem jelenik meg 

 

Második indikátor: az alapértelemezett bevezető kifejezés megjelenítését szabályozza: 
üres nincs definiálva  
8       Nem jelenik meg az alapértelmezett kifejezés  

 

Almezők: 
$a Kiemelt hozzáférési pont (nem ismételhető)  
$b Kiadás (nem ismételhető)  
$c Minősítő információ (nem ismételhető)  
$d Kiadás helye, ideje, kiadó (nem ismételhető)  
$g Kapcsolatot kifejező információ (ismételhető)      
$h Fizikai leírás (nem ismételhető)  
$i Kapcsolati információ (ismételhető)      
$k A kapcsolt dokumentum sorozati adatai (ismételhető)      
$m Dokumentumspecifikus részletek (nem ismételhető)  
$n Megjegyzés (ismételhető)  
$o Egyéb tétel azonosító (ismételhető)  
$r Jelentésszám (ismételhető)      
$s Preferált cím (nem ismételhető)  
$t Cím (nem ismételhető)  
$u Technikai jelentés száma (nem ismételhető)  
$w Rekord kontrollszáma (ismételhető)  
$x ISSN (nem ismételhető)  
$y Coden (nem ismételhető)  
$z ISBN (ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$7 Kontroll almező (nem ismételhető)  

/0 A kiemelt hozzáférési pont típusa  
/1 A név formája  
/2 A rekord típusa  
/3 Bibliográfiai szint  
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$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

780 Előzménye (ismételhető) 
 

Első indikátor:  
0 megjegyzést képez 

1 nem képez megjegyzést 
 

Második indikátor:  
0 előzmény 

1 részben előzmény 

2 amit helyettesít 
3 amit részben helyettesít 
4 amik összeolvadtak 

5 ami beolvad 

6 ami részben beolvad 

7 amiből kivált 
 

Almezők: 
$a Kiemelt hozzáférési pont (nem ismételhető)  
$b Kiadás (nem ismételhető)  
$c Minősítő információ (nem ismételhető)  
$d Kiadás helye, ideje, kiadó (nem ismételhető)  
$g Kapcsolaódó részek (ismételhető) 
$h Fizikai leírás (nem ismételhető) 
$i Kapcsolati információ (ismételhető)   
$k A kapcsolódó tétel sorozati adatai (ismételhető)  
$m Dokumentum-specifikus részletek (nem ismételhető)  
$n Megjegyzés (ismételhető)  
$o Egyéb tétel azonosító (ismételhető)  
$r Jelentésszám (ismételhető)  
$s Preferált cím (nem ismételhető)  
$t Cím (nem ismételhető)  
$u Technikai jelentés száma (nem ismételhető)  
$w Rekord kontrollszáma (ismételhető)  
$x ISSN (nem ismételhető)  
$y Coden (nem ismételhető)  
$z ISBN (ismételhető)  
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$7 Kontroll almező (nem ismételhető)  

/0 A kiemelt hozzáférési pont típusa  
/1 A név formája  
/2 A rekord típusa  
/3 Bibliográfiai szint  

$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

785 Folytatása (ismételhető) 
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Első indikátor:  
0 megjegyzést képez 

1 nem képez megjegyzést 
 

Második indikátor:  
0 folytatás 

1 részben folytatás 

2 amit helyettesít 
3 amit részben helyettesít 
4 amibe beolvadt 
5 amibe részben beolvadt 
6 amikre szétvált 
7 amivé összeolvadtak 

8 amire visszaváltozott 
 

Almezők: 
$a Kiemelt hozzáférési pont (nem ismételhető)  
$b Kiadás (nem ismételhető)  
$c Minősítő információ (nem ismételhető)  
$d Kiadás helye, ideje, kiadó (nem ismételhető)  
$g Kapcsolatot kifejező információ (ismételhető)  
$h Fizikai leírás (nem ismételhető) 
$i Kapcsolati információ (ismételhető)   
$k A kapcsolódó tétel sorozati adatai (ismételhető)  
$m Dokumentum-specifikus részletek (nem ismételhető)  
$n Megjegyzés (ismételhető)  
$o Egyéb tétel azonosító (ismételhető)  
$r Jelentésszám (ismételhető)  
$s Preferált cím (nem ismételhető)  
$t Cím (nem ismételhető)  
$u Technikai jelentés száma (nem ismételhető)  
$w Rekord kontrollszáma (ismételhető)  
$x ISSN (nem ismételhető)  
$y Coden (nem ismételhető)  
$z ISBN (ismételhető)  
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$7 Kontroll almező (nem ismételhető)  

/0 A kiemelt hozzáférési pont típusa  
/1 A név formája  
/2 A rekord típusa  
/3 Bibliográfiai szint  

$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

786 Adatforrás (ismételhető)  
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Első indikátor 
Megjegyzés 

0 megjegyzést képez 

1 nem képez megjegyzést 
 

Második indikátor 
Display constant controller 

# adatforrás 

8 - No display constant generated  
 

Almezők: 
$a Kiemelt hozzáférési pont (nem ismételhető) 
$b Kiadás (nem ismételhető)  
$c Minősítő információ (nem ismételhető) 
$d Megjelenés helye, ideje, kiadó (nem ismételhető) 
$g Kapcsolódó részek (ismételhető) 
$h Fizikai leírás (nem ismételhető) 
$i Kapcsolati információ (ismételhető) 
$k A kapcsolódó tétel sorozati adatai (ismételhető) 
$m Dokumentum-specifikus részletek (nem ismételhető) 
$n Megjegyzés (ismételhető) 
$o Egyéb tétel azonosító (ismételhető) 
$r Jelentésszám (ismételhető) 
$s Preferált cím (nem ismételhető) 
$t Cím (nem ismételhető) 
$u Technikai jelentés száma (nem ismételhető) 
$w Rekord azonosító száma (ismételhető) 
$x ISSN (nem ismételhető)  
$y Coden (nem ismételhető) 
$z ISBN (ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$7 Kontroll almező (nem ismételhető)  

/0 A kiemelt hozzáférési pont típusa  
/1 A név formája  
/2 A rekord típusa  
/3 Bibliográfiai szint 

$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

787 Egyéb típusú kapcsolat (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
0 A mező tartalma megjelenik 

1 A mező tartalma nem jelenik meg 

 

Második indikátor: az alapértelemezett bevezető kifejezés megjelenítését szabályozza: 



135 
 

üres nincs definiálva  
8       Nem jelenik meg az alapértelmezett kifejezés  

 

Almezők: 
$a Kiemelt hozzáférési pont (nem ismételhető)  
$b Kiadás (nem ismételhető)  
$c Minősítő információ (nem ismételhető)  
$d Kiadás helye, ideje, kiadó (nem ismételhető)  
$g Kapcsolatot kifejező információ (ismételhető)      
$h Fizikai leírás (nem ismételhető)  
$i Kapcsolati információ (ismételhető)      
$k A kapcsolt dokumentum sorozati adatai (ismételhető)      
$m Dokumentumspecifikus részletek (nem ismételhető)  
$n Megjegyzés (ismételhető)  
$o Egyéb tétel azonosító (ismételhető)  
$r Jelentésszám (ismételhető)      
$s Preferált cím (nem ismételhető)  
$t Cím (nem ismételhető)  
$u Technikai jelentés száma (nem ismételhető)  
$w Rekord kontrollszáma (ismételhető)  
$x ISSN (nem ismételhető)  
$y Coden (nem ismételhető)  
$z ISBN (ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$7 Kontroll almező (nem ismételhető)  

/0 A kiemelt hozzáférési pont típusa  
/1 A név formája  
/2 A rekord típusa  
/3 Bibliográfiai szint  

$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

800 Sorozat mint további hozzáférési pont – személynév (ismételhető)  
 

Első indikátor 
A személynév rendszó elemének típusa 

0 egyéni név  
1 vezetéknév 

3 család neve 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a Személynév (nem ismételhető) 



136 
 

$b Személynév számeleme (nem ismételhető) 
$c Névhez kapcsolódó titulusok, egyéb szavak (ismételhető) 
$d Névhez kapcsolódó dátumok (nem ismételhető) 
$e Kapcsolatjelölő fogalom (ismételhető) 
$f A mű keletkezési ideje (nem ismételhető) 
$g Egyéb információ (ismételhető) 
$h Médium (nem ismételhető) 
$j Viszonyminősítő (ismételhető) 
$k Formai altárgyszó (ismételhető) 
$l Mű nyelve (nem ismételhető) 
$m Zenei előadás médiuma (ismételhető) 
$n A mű részének száma (ismételhető) 
$o A zenemű átdolgozására vonatkozó információ (nem ismételhető) 
$p A mű részének/szekciójának (megkülönböztető) neve (ismételhető) 
$q A név teljesebb formája (nem ismételhető) 
$r Zenemű hangneme (nem ismételhető) 
$s Változat (ismételhető) 
$t Mű címe (nem ismételhető) 
$u Affiliáció (nem ismételhető) 
$v Kötetjelölés, sorozati jelölés (nem ismételhető) 
$w Bibliográfiai rekord azonosító száma (ismételhető) 
$x ISSN (nem ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$3 Leírt anyagrészek (nem ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$7 Kontroll almező (nem ismételhető) 

/0 Rekord típusa 
/1 Bibliográfiai szint 

$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

810 Sorozat mint további hozzáférési pont – testületi név (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Type of corporate name entry element 

0 - Inverted name 

1 - Jurisdiction name 

2 - Name in direct order 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
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Almezők: 
$a Testületi vagy közigazgatási név mint további hozzáférési pont (nem ismételhető) 
$b Alárendelt egység (ismételhető) 
$c Rendezvény helye (ismételhető) 
$d A rendezvény vagy egyezmény aláírásának ideje (ismételhető) 
$e Kapcsolatjelölő fogalom (ismételhető) 
$f A mű keletkezési ideje (nem ismételhető) 
$g Egyéb információ (ismételhető) 
$h Médium (nem ismételhető) 
$k Formai altárgyszó (ismételhető) 
$l Mű nyelve (nem ismételhető) 
$m Zenei előadás médiuma (ismételhető) 
$n A mű részének száma (ismételhető) 
$o A zenemű átdolgozására vonatkozó információ (nem ismételhető) 
$p A mű részének/szekciójának (megkülönböztető) neve (ismételhető) 
$r Zenemű hangneme (nem ismételhető) 
$s Változat (ismételhető) 
$t Mű címe (nem ismételhető) 
$u Affiliáció (nem ismételhető) 
$v Kötetjelölés, sorozati jelölés (nem ismételhető) 
$w Bibliográfiai rekord azonosító száma (ismételhető) 
$x ISSN (nem ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$7 Kontroll almező (nem ismételhető) 

/0 Rekord típusa 
/1 Bibliográfiai szint  

$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

811 Sorozat mint további hozzáférési pont – rendezvénynév (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Konferencianév típusa 

0 fordított név 

1 joghítósági név 

2 egyenes szórendű név 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
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Almezők: 
$a Konferencianév vagy joghatósági név mint további hozzáférési pont (nem 
ismételhető) 
$c Rendezvény helye (ismételhető) 
$d A rendezvény vagy egyezmény aláírásának ideje (ismételhető) 
$e Alárendelt egység (ismételhető) 
$f A mű keletkezési ideje (nem ismételhető) 
$g Egyéb információ (ismételhető) 
$h Médium (nem ismételhető) 
$j Kapcsolatjelölő fogalom (ismételhető) 
$k Formai altárgyszó (ismételhető) 
$l Mű nyelve (nem ismételhető) 
$n A rész/szekció/konferencia (megkülönböztető) száma (ismételhető) 
$p A mű részének/szekciójának (megkülönböztető) neve (ismételhető) 
$q A joghatósági nevet mint további hozzáférési pontot követő konferencianév 
(ismételhető) 
$s Változat (ismételhető) 
$t Mű címe (nem ismételhető) 
$u Affiliáció (nem ismételhető) 
$v Kötetjelölés, sorozati jelölés (nem ismételhető) 
$w Bibliográfiai rekord azonosító száma (ismételhető) 
$x ISSN (nem ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód/URI (ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$7 Kontroll almező (nem ismételhető) 

/0 Rekord típusa 
/1 Bibliográfiai szint 

$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

830 Sorozat mint további hozzáférési pont, preferált cím (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 

Második indikátor: 
0-9 A rendezésből kihagyandó karakterek száma  

 

Almezők: 
$a Preferált cím (nem ismételhető) 
$d Egyezmény aláírásának ideje (ismételhető) 
$f A mű keletkezési ideje (nem ismételhető) 
$g Egyéb információk (nem ismételhető) 
$h Médium (nem ismételhető) 



139 
 

$k Formai alosztás (ismételhető) 
$l A mű nyelve (nem ismételhető) 
$m Zenei előadás médiuma (ismételhető) 
$n Mű részének száma (ismételhető) 
$o Zenemű átdolgozására vonatkozó információ (nem ismételhető) 
$p Mű részének címe (ismételhető) 
$r Zenei mű hangneme (nem ismételhető) 
$s Változat, verzió (nem ismételhető) 
$t Mű címe (nem ismételhető) 
$v Kötetszám, sorozati szám (nem ismételhető) 
$w Bibliográfiai rekord ellenőrző száma (ismételhető) 
$x ISSN szám (nem ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 
 

841 A holding rekord kódolt adatelemei (nem ismételhető)  

842 Szöveges fizikai forma megjelölő (nem ismételhető) 

843 Reprodukció megjegyzés (ismételhető) 

844 Az egység neve (nem ismételhető) 

845 Használati és reprodukciós szabályok használata (ismételhető) 

 

850 Lelőhely/Tulajdonos intézmény (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres nincs definiálva 

 

Második indikátor: 
üres nincs definiálva 

 

Almezők: 
$a Tulajdonos intézmény (ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

 

852 Elhelyezés (ismételhető) 
 

Első indikátor:  
üres    Nincs információ megadva 
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0    Library of Congress osztályozás 

1    Dewey Tizedes Osztályozás 

2    National Library of Medicine (NLM) osztályozás 

3    Dokumentum felügyelő osztályozás 

4    Kontrollszámos elhelyezés 

5    Cím 

6    Külön elhelyezve 

7    Forrás a $2 almezőben megadva 

8    Egyéb rendszer 
 

Második indikátor:  
üres    Nincs információ megadva 

0    Nincs számozás 

1    Elsődleges számozás 

2    Alternatív számozás 

 

Almezők: 
$a Elhelyezés (nem ismételhető) 
$b Alkönyvtár, kisebb gyűjtemény (ismételhető) 
$c Gyűjtemény (ismételhető) 
$d Korábbi polcok helye (ismételhető) 
$e Cím (ismételhető) 
$f Kódolt elhelyezési minősítő (ismételhető) 
$g Nem kódolt/szabad szavas elhelyezési minősítő (ismételhető) 
$h Besorolás rész (elhelyezési célú osztályozó jelzet) (nem ismételhető) 
$i Példányazonosító (ismételhető)     
$j Egyéb raktári jelzet (nem ismételhető) 
$k Raktári jelzet előtag/kiegészítő (ismételhető) 
$l Polccím (címnek a raktározásra szolgáló formája) (nem ismételhető)     
$m Raktári jelzet utótag (ismételhető) 
$n Országkód (nem ismételhető) 
$p Fizikai egység megnevezése (nem ismételhető)     
$q Példány fizikai állapota (nem ismételhető) 
$s Szerzői jog cikk-díj kód (ismételhető) 
$t Példányok száma (nem ismételhető) 
$u URI (Uniform Resource Identifier) (ismételhető) 
$x Leltári szám, nem nyilvános megjegyzés (ismételhető) 
$z Nyilvános megjegyzés (ismételhető) 
$2 Osztályozás vagy polcrendszer forrása (nem ismételhető) 
$3 Leírt anyagrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (nem ismételhető) 
 

853 Feliratok és sémák - Alapvető bibliográfiai egység (ismételhető) 
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854 Feliratok és sémák - Kiegészítő anyag (ismételhető) 

855 Feliratok és sémák - Indexek (ismételhető) 

 
856 Elektronikus lelőhely és hozzáférés (ismételhető) 
 

Első indikátor: hozzáférés módja 

üres    Nincs információ 

0    Email 
1    FTP 

2    Távoli elérés (Telnet) 
3    Dial-up 

4    HTTP 

7    Egyéb (a $2 almezőben definiálva) 
 

Második indikátor: Kapcsolat  
üres    Nincs információ megadva 

0    Forrás (rekordban leírt dok.) 
1    A forrás változata  
2    Kapcsolódó forrás 

8    Nincs megjelenítési állandó 

 

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

863 Számozás és kronológia - Alapvető bibliográfiai egység (ismételhető) 

864 Számozás és kronológia - Kiegészítő anyag (ismételhető) 

865 Számozás és kronológia - Indexek (ismételhető) 

866 Szöveges állományinformációk - Alapvető bibliográfiai egység (ismételhető) 

867 Szöveges állományinformációk - Kiegészítő anyag (ismételhető) 

868 Szöveges állományinformációk – Indexek (ismételhető) 

876 Példányinformáció - Alapvető bibliográfiai egység (ismételhető) 

877 Példányinformáció - Kiegészítő anyag (ismételhető) 

878 Példányinformáció - Indexek (ismételhető) 

880 Alternatív írásrendszerű adatok (ismételhető) 

 

Első indikátor: 
Jelentése ugyanaz, mint a kapcsolódó mezőnél 
 

Második indikátor: 
Jelentése ugyanaz, mint a kapcsolódó mezőnél 
 

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

882 Információ a helyettesítő rekordról (nem ismételhető)  
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva 
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Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
 $a Helyettesítő cím (ismételhető) 

$i Magyarázó szöveg (ismételhető) 
$w Helyettesítő bibliográfiai rekord azonosító száma (ismételhető) 
$6 Kapcsolódás (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorszám (ismételhető) 

883 A gép által létrehozott metaadatok eredete (ismételhető) 

Első indikátor 
A gép hozzárendelésének módja 

üres Nincs információ megadva/nem alkalmazható 

0           Teljesen gépi generálás 

1           Részben gépi generálás 

  
Második indikátor 

üres     Nincs definiálva 

  
Almezők 

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

884 Konverziós információ leírása (ismételhető) 

Első indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva 

  
Almezők 
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$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 Megfeleltetési információ (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a Megfeleltetési információ (nem ismételhető) 
$b A megfeleltetés állapota és ellenőrzése (NR) 
$c Bizalmi érték (nem ismételhető) 
$d Generálás dátuma (nem ismételhető) 
$w Bibliográfiai rekord kontroll szám (ismételhető) 
$x Nem nyilvános megjegyzés (ismételhető) 
$z Nyilvános megjegyzés (ismételhető) 
$0 Authority rekord azonosító száma (ismételhető) 
$1 Valós világbeli objektumot azonosító URI (ismételhető) 
$2 Forrás (nem ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (nem ismételhető) 
 

886 Külföldi MARC információs mező (ismételhető)  
 

Első indikátor 
A mező típusa 

0 Rekordfej 
1 Változó tájékoztató mezők (002-009) 
2 Változó adatmezők (010-999) 

 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők: 
$a Külföldi MARC mező hívójele (nem ismételhető) 
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$b Külföldi MARC mező tartalma (nem ismételhető) 
$c Adat forrása (nem ismételhető) 
$a-z Külföldi MARC almező (ismételhető) 
$0-9 Külföldi MARC almező (ismételhető) 
 

887 Nem-MARC információt tartalmazó mező (ismételhető)  
 

Első indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva 
 

Második indikátor 
Definiálatlan 

üres nincs definiálva  
 

Almezők 
$a A nem-MARC mező tartalma (nem ismételhető) 
$2 Forrás (nem ismételhető) 
 

 

 


