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Mezők leírása 
 
LDR Rekordfej 

 
Nincs indikátor definiálva 
 

00-04 Rekordhossz 
 
05 Rekord állapota  

 a a leírási szint emelkedése / ideiglenes 
 c átemelt, javított vagy módosított 
 d törölt 
 n új 
 p prepublikációs szintről javított rekord 
 
06 A dokumentum jellege (rekordtípus) 
 a (nyomtatott) nyelvi anyag 
 c nyomtatott zenemű (pl. kotta) 
 d kéziratos zenemű (pl. kotta) 
 e kartográfiai anyag (pl. térkép) 
 f kéziratos kartográfiai anyag (pl. térkép) 
 g audiovizuális anyag (kivetíthető médium) 
 i nem zenei hangzó anyag 
 j zenei hangzó anyag 
 k két-dimenziós nem kivetíthető grafika 
 m számítógép fájl 
 o készlet, vegyes dokumentum anyag (különleges oktató anyag is) 
 p vegyes anyag 
 r három-dimenziós alkotások vagy természeti tárgyak 
 t kéziratos nyelvi anyag 
 
07 Bibliográfiai szint 
 a monografikus részdokumentum (monográfia része) 
 b periodikus jellegű részdokumentum (analitikus, periodika része) 
 c gyűjtemény (pl. konferencia csomag) 
 d alárendelt egység (kötet, részegység) 

 i integrálódó forrás (cserelapos kiadvány, weboldal) 
 m monográfia 
 s időszaki 

 

08 Felügyelet típusa 
 üres nem speciális 
 a  archív 
 
09 Karakterkódolás 
 üres MARC 
 a UCS/Unicode 
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10 Indikátor hossza: MARC21 rekordban ez mindig "2" (automatikusan generált) 
 
11 Almezőazonosító hossza: MARC21 rekordban ez mindig "2" (automatikusan generált) 
 
12-16 Az adatok báziscíme: automatikusan generált 
 
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 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 Nem kapcsolódik a rekordhoz másik bibliográfiai rekord 
 a A tételcsoport rekordja 
 b Önálló címmel rendelkező rész 
 c Nem önálló című rész (rekordja csak a csoport rekordjával együtt érthető) 
 

001  
A rekordot létrehozó intézmény által létrehozott rekordazonosító szám. A rendszer automatikusan 
generálja. 
 

005 
A legkésőbbi tranzakció ideje és dátuma. A rendszer automatikusan generálja. 

 
008 Állandó hosszúságú adatelemek 

 
Nincs indikátor definiálva 

 
00-05 Az adatbázisba kerülés dátuma: automatikusan generált 



 

5 

 

 
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 

01-04  

http://marcwiki.lib.unideb.hu/index.php/008/Illusztr%C3%A1ci%C3%B3k
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p kódexek festett díszítései 

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 

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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v jogi esetek ismertetése 
w jogi jelentések, elemzések 
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  

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
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34  

Életrajz 
üres nem életrajzzal kapcsolatos anyag 
a önéletrajz 
b egyéni életrajz 
c közös életrajz (életrajzgyűjtemény) 
d életrajzi információkat tartalmaz 

17  

 
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 

http://marcwiki.lib.unideb.hu/index.php/008/%C3%89letrajz
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22 

Eredeti dokumentum formája 
üres következők egyike sem 
a mikrofilm 

b mikrofiche 
c mikrokártya 
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 
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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 
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.) 
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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 

 
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 

 

020 ISBN (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Nincs definiálva 
 
Második indikátor: 

üres Nincs definiálva 
 
Almezők: 

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

022 ISSN (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres Nincs definiálva 
0      A periodika nemzetközi érdeklődésre számot tart 
1 A periodika nemzetközi érdeklődésre nem tart számot 

 
Második indikátor: 

üres Nincs definiálva 
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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 Kapcsolatok (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 
 

024 Egyéb szabványos azonosítószámok (ismételhető)  
 
Első indikátor 
        0 International Standard Recording Code (Nemzetközi szabványos termékszám; ISRC)  
        1 Universal Product Code for Sound Recording; UPC (Amerikai termékkód)  
        2 International Standard Music Number (Nemzetközi Szabványos Zenei Szám)  
        3 International Article Number  
        4 Serial Item and Contribution Identifier  
        7 A forrás a $2 almezőben  
        8 Meg nem határozott típusú szabványos azonosító vagy kód  
 
Második indikátor 
        üres nincs információ megadva  
        0       Nincs különbség, a vonalkódban foglalt és a szemmel olvasható szám/kód között nincs 
különbség 
        1       Van különbség, a vonalkódban foglalt és a szemmel olvasható szám/kód különbözik.  
 
Almezők: 
        $a Szabványos szám vagy kód (nem ismételhető)  
        $c A hozzáférés feltételei (nem ismételhető)  
        $d További, a szabványos számot/kódot követő számok/kódok (nem ismételhető) 
        $q Minősítő információ (ismételhető)  
        $z Törölt/érvénytelen számok vagy kódok (ismételhető)  
        $2 A kód/szám forrása (nem ismételhető) 
        $6 Kapcsolatok (nem ismételhető)  
        $8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető)  
 

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

üres Nincs definiálva 
 
Második indikátor: 

üres Nincs definiálva 
 
Almezők: 

$a Az eredeti katalogizálást végző intézmény (nem ismételhető)  
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$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 Kapcsolat (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 

 
041 Nyelvi kód (ismételhető)  
 
Első indikátor: 

üres Nincs információ megadva 
0       A dokumentum nem fordítás és nem tartalmaz fordítást  
1       A dokumentum fordítás vagy fordítást tartalmaz  
 

Második indikátor: 
üres MARC nyelvi kód  
7       A 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) 
$2 A kód forrása (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 
  

100 Személynév, főtétel (nem ismételhető) 
 
Első indikátor: 

0 Egyéni név  
1 Egy és több elemű vezetéknév  
3 Családi név 

 
Második indikátor: 

üres Nincs definiálva 
 
Almezők: 

$a A személynév (nem ismételhető)  
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$b A személynév számeleme (nem ismételhető)  
$c A névhez kapcsolódó titulusok, egyéb szavak (ismételhető)  
$d A névhez kapcsolódó dátumok (nem ismételhető)  
$e Relációs kifejezés (a személynév és a katalogizált mű kapcsolata) (ismételhető)  
$f A katalogizált mű kiadási ideje (nem ismételhető)  
$g Egyéb információk (ismételhető)  
$j Szerzőségi viszonyt módosító adat (ismételhető)  
$k Formai alcím (ismételhető)  
$l A katalogizált 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 kontroll szám (ismételhető)  
$4 Relációs kód (ismételhető)  
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 
 

110 Testületi név, főtétel (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)  
$d A gyűlés/rendezvény ideje / egyezmény aláírásának ideje (ismételhető)  
$e Relációs kifejezés (a testület és a katalogizált mű kapcsolata) (ismételhető)  
$f A katalogizált mű kiadási ideje (nem ismételhető)  
$g Egyéb információk (nem ismételhető)  
$k Formai alosztás (ismételhető)  
$l A katalogizált 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 kontroll szám (ismételhető)  
$4 Relációs kód (ismételhető)  
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 
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111 Rendezvény neve, főtétel (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 főtétel (nem ismételhető)  
$c A konferencia helye (nem ismételhető)  
$d A konferencia ideje (nem ismételhető)  
$e Relációs kifejezés (ismételhető)  
$f A katalogizált mű kiadási ideje (nem ismételhető)  
$g Egyéb információk (nem ismételhető)  
$j Relációs kifejezés (ismételhető)  
$k Formai alcím (ismételhető)  
$l A katalogizált 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 kontroll szám (ismételhető)  
$4 Relációs kód (ismételhető)  
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 
 

130 Egységesített cím, főtétel (nem ismételhető) 
 
Első indikátor: 

0-9 A rendezésből kihagyandó karakterek száma  
 
Második indikátor: 

üres Nincs definiálva 
 
Almezők: 

$a Egységesített cím – szerzői főtétel nélküli (nem ismételhető)  
$d Az egyezmény aláírásának ideje (ismételhető)  
$f A katalogizált mű kiadási dátuma (nem ismételhető)  
$g Egyéb információk (nem ismételhető)  
$h Hordozó (nem ismételhető)  
$k Formai információ (ismételhető)  
$l A katalogizált mű nyelve (nem ismételhető)  



 

16 

 

$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 kontroll szám (ismételhető)  
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (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 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 
 

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

üres Nincs definiálva 
 

Második indikátor:  
0-9 Rendezésből kihagyandó karakterek száma 

 
Almezők: 

$a Kulcscím (nem ismételhető) 
$b Minősítő információk (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 

 

240 Egységesített cím (szerzői főtételhez tartozó) (nem ismételhető) 
 
Első indikátor: 

0 Nem nyomtatjuk vagy jelenítjük meg  
1 Nyomtatjuk vagy megjelenítjük  
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Második indikátor: 

0-9 A rendezésből kihagyandó karakterek száma  
 
Almezők: 

$a Egységesített cím (nem ismételhető)  
$d Az egyezmény aláírásának ideje (ismételhető)  
$f A katalogizált mű kiadási dátuma (nem ismételhető) 
$g Egyéb információk (ismételhető) 
$h Hordozó (nem ismételhető) 
$k Formai alcím (ismételhető) 
$l A katalogizált 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 (nem ismételhető) 
$0 Authority rekord kontroll szám (ismételhető)  
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 
 

245 Cím és szerzőségi közlés (nem ismételhető) 
 
Első indikátor: 

0 A cím főtétel (a főcím a főtétel első besorolási adata) 
1 A cím melléktétel (Szerzői főtételhez tartozó melléktétel) 

 
Második indikátor: 

0-9 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 Hordozó, médium (nem ismételhető)  
$k Forma (ismételhető)  
$n A mű részének száma (ismételhető)  
$p Mű részének címe, alárendelt cím (ismételhető)  
$s Változat (nem ismételhető)  
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 

 
246 Címvariánsok (ismételhető) 
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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 Hordozó, médium (nem ismételhető)  
$i Megjelenítendő magyarázó szöveg (nem ismételhető)  
$n A mű részének száma (ismételhető)  
$p A mű részének címe (ismételhető)  
$5 Az intézmény, amelyre a mező vonatkozik (nem ismételhető)  
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 

 
250 Kiadás (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres Nincs megadva  

 
Második indikátor: 

üres Nincs megadva  
 
Almezők: 

$a Kiadás (nem ismételhető)  
$b A kiadásjelzés további része (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 

 

256 Számítógépfájl-jellemzők (ismételhető) 
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Első indikátor: 
üres Nincs megadva  

 
Második indikátor: 

üres Nincs megadva  
 
Almezők: 

$a Számítógépfájl-jellemzők (nem ismételhető)  
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 
 

260 Megjelenési adatok, terjesztés, imprint (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres Nincs információ, 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 év (ismételhető)  
$e A nyomda helye (ismételhető)  
$f A nyomda neve (ismételhető)   
$g A nyomtatás ideje (ismételhető) 
$3 A megjelölt anyagegységek (nem ismételhető)  
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 
 

300 Fizikai jellemzők (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 
Második indikátor: 

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)  
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$3 A megjelölt anyagegységek (nem ismételhető)  
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 

 

310 Jelenlegi gyakoriság (nem ismételhető) 
 
Első indikátor:  

üres Nincs definiálva 
 

Második indikátor:  
üres Nincs definiálva 

 
Almezők: 

$a Jelenlegi gyakoriság (nem ismételhető) 
$b Jelenlegi gyakoriság dátuma (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (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 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 

 

347 Digitális fájl jellemzők (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Nincs megadva  
 
Második indikátor: 

üres Nincs megadva 
 
Almezők: 

$a Fájl típus (ismételhető) 
$b Kódolási formátum (ismételhető) 
$c Fájl méret (ismételhető) 
$d Felbontás (ismételhető) 
$e Területi kódolás (ismételhető) 
$f Kódolt bitráta (ismételhető) 
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$0 Authority rekord kontroll szám vagy szabvány szám (ismételhető) 
$2 Forrás (nem ismételhető) 
$3 A megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (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 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (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 A megjelölt dokumentumrészek (nem ismételhető)  
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 

 

500 Általános megjegyzés (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Nincs definiálva 

 
Második indikátor: 

üres Nincs definiálva 
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Almezők: 
$a Általános megjegyzés (nem ismételhető)  
$3 Megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető)  
$5 Az intézmény, amelyre a mező vonatkozik (nem ismételhető)  
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető)  

 

501 Együtt kiadva megjegyzés (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Nincs definiálva 

 
Második indikátor: 

üres Nincs definiálva 

 
Almezők: 

$a "Együtt kiadva" megjegyzés (nem ismételhető) 
$5 Az intézmény, amelyre a mező vonatkozik (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (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 Kapcsolatok (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető)  

 

504 Bibliográfia megjegyzés (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Nincs definiálva 
 
Második indikátor: 

üres Nincs definiálva 
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Almezők: 
$a Megjegyzés a bibliográfiáról (nem ismételhető)  
$b Referenciák száma (nem ismételhető)  
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (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) 

 
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 Kapcsolat (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (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 Megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető) 
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$5 Az intézmény, amelyre a mező vonatkozik (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló szám (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 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (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 Megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 

 

515 Számozási rendellenességek (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Nincs definiálva 
 
Második indikátor: 

üres Nincs definiálva 
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Almezők: 

$a Számozási rendellenességek megjegyzés (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (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 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető)  

 

520 Resume, absztrakt, annotáció megjegyzés (ismételhető) 
 
Első indikátor: Megjelenítési állandó 

üres Összefoglaló 
0 Tárgy 
1 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 A megjelölt dokumentumrészek (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 

 

525 Megjegyzés a mellékletekről, különszámokról (ismételhető) 
 
Első indikátor: 
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üres Nincs definiálva 
 
Második indikátor: 

üres Nincs definiálva 
 
Almezők: 

$a Mellékletek megjegyzés (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 
 

530 Egyéb fizikai megjelenési forma megjegyzés (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Nincs definiálva 
 
Második indikátor: 

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 A megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (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) 
$3 Megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető) 
$5 Intézmény, amelyre a mező vonatkozik (nem ismételhető) 
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$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 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 

 

534 Megjegyzés az eredeti kiadásról (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Nincs definiálva 
 
Második indikátor: 

üres Nincs definiálva 
 

Almezők: 
$a Eredeti kiadás főtétele (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 Megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolat (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 

 

535 Az eredeti/másolat lelőhelye (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

1 Az eredeti lelőhelye 
2 A másolat lelőhelye 

 
Második indikátor: 

üres Nincs definiálva 
 



 

28 

 

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 A megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (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 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (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 A megjelölt dokumentumrészek (nem ismételhető) 
$5 Intézmény, amelyre a mező vonatkozik (ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (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 Megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolat (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (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 A megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető) 
$5 Intézmény, amelyre a mező vonatkozik (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 

 

544 Kapcsolódó archív anyagok lelőhelye (ismételhető) 
 
Első indikátor: 
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üres Nincs információ megadva 
0      Associated materials (azonos proveniencia, más gyűjtemény) 
1      Related materials (más proveniencia, azonos gyűjtemény) 

 
Második indikátor: 

üres Nincs definiálva 
 
Almezők: 

$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 A megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 

 

546 Megjegyzés a dokumentum nyelvéről (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 Megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolat (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (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 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 
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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 Uniform Resource Identifier (URI) (ismételhető)  
        $3 A megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető)  
        $6 Kapcsolatok (nem ismételhető)  
        $8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (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 A megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető) 
$5 Az intézmény, amelyre a mező vonatkozik (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 
 

562 Példány- és verzióazonosító megjegyzés (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Nincs definiálva 
 
Második indikátor: 

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

 

563 Kötésre vonatkozó információk (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Nincs definiálva 
 
Második indikátor: 

üres Nincs definiálva 
 
Almezők: 

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

 

580 Kapcsolódó rekordok megjegyzés (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Nincs definiálva 
 
Második indikátor: 

üres Nincs definiálva 
 
Almezők: 

$a Kapcsolódó rekordok megjegyzés (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (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 Megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 
 

585 Megjegyzés kiállításról (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Nincs definiálva 
 
Második indikátor: 

üres Nincs definiálva 
 

Almezők: 
$a Megjegyzés szövege (nem ismételhető) 
$3 Megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 

 

586 Díjak jegyzéke (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Díjak 
8      Nincs állandó jellemzés 
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Második indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 
Almezők: 

$a Díjak megjegyzés (nem ismételhető) 
$3 Megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (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 Kapcsolatok (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető)  

 

Tartalmi feltárás  
 

600 Tárgyszó, személynév (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

0 Egyéni név  
1 Egy és több elemű vezetéknév  
3 Családi név 
 

Második indikátor: 
0 Library of Congress Authority Files  
1 LC gyermekirodalom  
2 MeSH  
3 Nemzeti Mezőgazdasági könyvtár Authority Files  
4 Nem meghatározott forrás  
5 Kanadai tárgyszavak  
6 Repertoire des vedettes-matiere  
7 A "2" almezőben meghatározott forrás  

 
Almezők: 

$a A személynév (nem ismételhető)  
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$b A személynév számeleme (nem ismételhető)  
$c A névhez kapcsolódó titulusok, egyéb szavak (ismételhető)  
$d A névhez kapcsolódó dátumok (nem ismételhető)  
$e Relációs kifejezés (a személynév és a katalogizált mű kapcsolata) (ismételhető)  
$f A katalogizált mű kiadási ideje (nem ismételhető)  
$g Egyéb információk (nem ismételhető)  
$h Hordozó (nem ismételhető)  
$j Szerzőségi viszonyt módosító adat (ismételhető)  
$k Formai alcím (ismételhető)  
$l A katalogizált 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 kontroll szám (ismételhető)  
$2 A tárgyszó forrása (nem ismételhető) 
$3 A megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető)  
$4 Relációs kód (ismételhető)  
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 
 

610 Tárgyszó, testületi név (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

0 Fordított  
1 Közigazgatási név  
2 Egyenes szórendű név 
 

Második indikátor: 
0 Library of Congress Authority Files  
1 LC gyermekirodalom  
2 MeSH  
3 Nemzeti Mezőgazdasági könyvtár Authority Files  
4 Nem meghatározott forrás  
5 Kanadai tárgyszavak  
6 Repertoire des vedettes-matiere  
7 A "2" almezőben meghatározott forrás  
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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 Relációs kifejezés (ismételhető)  
$f A katalogizált mű kiadási ideje (nem ismételhető)  
$g Egyéb információk (nem ismételhető)  
$h Hordozó (nem ismételhető)  
$k Formai alcím (ismételhető)  
$l A katalogizált 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 kontroll szám (ismételhető)  
$2 A tárgyszó forrása (nem ismételhető) 
$3 A megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető)  
$4 Relációs kód (ismételhető)  
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető)  
 

611 Tárgyszó, konferencia (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

0 Fordított  
1 Közigazgatási név  
2 Egyenes szórendű név 
 

Második indikátor: 
0 Library of Congress Authority Files  
1 LC gyermekirodalom  
2 MeSH  
3 Nemzeti Mezőgazdasági könyvtár Authority Files  
4 Nem meghatározott forrás  
5 Kanadai tárgyszavak  
6 Repertoire des vedettes-matiere  
7 A "2" almezőben meghatározott forrás  
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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 katalogizált mű kiadási ideje (nem ismételhető)  
$g Egyéb információk (nem ismételhető)  
$h Hordozó (nem ismételhető)  
$j Szerzőségi viszonyt módosító adat (ismételhető)  
$k Formai alcím (ismételhető)  
$l A katalogizált 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 kontroll szám (ismételhető)  
$2 A tárgyszó forrása (nem ismételhető) 
$3 A megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető)  
$4 Relációs kód (ismételhető)  
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető)  
 

630 Tárgyszó, egységesített cím (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

0-9 A rendezésből kihagyandó karakterek száma  
 

Második indikátor: 
0 Library of Congress Authority Files  
1 LC gyermekirodalom  
2 MeSH  
3 Nemzeti Mezőgazdasági könyvtár Authority Files  
4 Nem meghatározott forrás  
5 Kanadai tárgyszavak  
6 Repertoire des vedettes-matiere  
7 A "2" almezőben meghatározott forrás  

 
Almezők: 

$a Egységesített cím (nem ismételhető)  
$d Az egyezmény aláírásának ideje (ismételhető)  
$e Relációs kifejezés (a cím és a katalogizált mű kapcsolata) (ismételhető)  
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$f A katalogizált mű kiadási dátuma (nem ismételhető)  
$g Egyéb információk (nem ismételhető)  
$h Hordozó (nem ismételhető)  
$k Formai alcím (ismételhető)  
$l A katalogizált 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 kontroll szám (ismételhető)  
$2 A tárgyszó forrása (nem ismételhető) 
$3 A megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető)  
$4 Relációs kód (ismételhető)  
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető)  
 

650 Tárgyszó (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

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

Második indikátor: 
0 Library of Congress Authority Files  
1 LC gyermekirodalom  
2 MeSH  
3 Nemzeti Mezőgazdasági könyvtár Authority Files  
4 Nem 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)  
$e Relációs kifejezés (a tárgyszó és a katalogizált mű kapcsolata) (ismételhető)  
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$v Formai alosztás (ismételhető)  
$x Átalános alosztás (ismételhető)  
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$z Földrajzi alosztás (ismételhető)  
$0 Authority rekord kontroll szám (ismételhető)  
$2 A tárgyszó forrása (nem ismételhető) 
$3 A megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető)  
$4 Relációs kód (ismételhető)  
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 
 

651 Tárgyszó, földrajzi név (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Nincs információ  
 

Második indikátor: 
0 Library of Congress Authority Files  
1 LC gyermekirodalom  
2 MeSH  
3 Nemzeti Mezőgazdasági könyvtár Authority Files  
4 Nem meghatározott forrás  
5 Kanadai tárgyszavak  
6 Repertoire des vedettes-matiere  
7 A "2" almezőben meghatározott forrás  

 
Almezők: 

$a Földrajzi név (nem ismételhető)  
$e Relációs kifejezés (ismételhető)  
$g Egyéb információk (ismételhető) 
$x Általános alosztás (ismételhető) 
$y Kronológiai alosztás (ismételhető)  
$v Formai alosztás (ismételhető) 
$z Földrajzi alosztás (ismételhető) 
$0 Authority rekord kontroll szám (ismételhető) 
$2 A tárgyszó forrása (nem ismételhető) 
$3 A megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető) 
$4 Relációs kód (ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 
 

653 Index kifejezés, nem egységesített (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

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

Második indikátor:  
üres Nincs információ 
0 tárgyhoz tartozó 
1 személy 
2 vállalat 
3 találkozó/rendezvény 
4 kronológiai 
5 földrajzi 
6 műfaj 

 
Almezők: 

$a Szabad tárgyszó (ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 

 $8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 
 

655 Index kifejezés, formai tárgyszó (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres Alap  
0 Sokszintű 
 

Második indikátor:  
0 Library of Congress Authority Files  
1 LC gyermekirodalom  
2 MeSH  
3 Nemzeti Mezőgazdasági könyvtár Authority Files  
4 Nem 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 kontroll szám (ismételhető) 
$2 A tárgyszó forrása (nem ismételhető) 
$3 A megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető) 
$5 Az intézmény, amelyre a mező vonatkozik (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 

 $8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 
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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)  
$d A névhez kapcsolodó dátumok (nem ismételhető) 
$e Relációs kifejezés (a személynév és a katalogizalt mű kapcsolata) (ismételhető) 
$f A katalogizált mű kiadási ideje (nem ismételhető) 
$g Egyéb információk (nem ismételhető) 
$h Hordozó (nem ismételhető) 
$j Szerzőségi viszonyt módosító adat (ismételhető) 
$k Formai alcím (ismételhető) 
$l A katalogizált 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 kontroll szám (ismételhető) 
$3 A megjelölt dokumentumrészek (nem ismételhető) 
$4 Relációs kód/közreműködés jellege (ismételhető) 
$5 Az intézmény, amelyre a mező vonatkozik (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőket kapcsoló sorozatszám (ismételhető) 

 

710 Testületi név, melléktétel (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

0 Fordított testületi név (invertált formában) 
1 Államhatalmi, államigazgatási név  
2 Állandó testület (egyenes szórend) 
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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 Relációs kifejezés (a testület és a katalogizált mű kapcsolata) (ismételhető)  
$f A katalogizált mű kiadási ideje (nem ismételhető)  
$g Egyéb információk (nem ismételhető)  
$h Hordozó (nem ismételhető)  
$i Kapcsolat információk (ismételhető) 
$k Formai alcím (ismételhető)  
$l A katalogizált 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 kontroll szám (ismételhető)  
$3 A megjelölt dokumentumrészek (nem ismételhető)  
$4 Relációs kód, közreműködés jellege (ismételhető)  
$5 Az intézmény, amelyre a mező vonatkozik (nem ismételhető)  
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető)  
$8 Mezőket kapcsoló sorozatszám (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 főtétel (nem ismételhető)  
$c A rendezvény helye (nem ismételhető)  
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$d A rendezvény ideje (nem ismételhető)  
$e Alárendelt egység (ismételhető)  
$f A katalogizált mű kiadási ideje (nem ismételhető)  
$g Egyéb inforációk (nem ismételhető)  
$h Hordozó, médium (nem ismételhető)  
$i Kapcsolat információk (ismételhető) 
$j Relációs kifejezés (nem ismételhető)  
$k Formai alosztás (ismételhető)  
$l A katalogizált 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)  
$u Affiliáció (nem ismételhető)  
$x ISSN (nem ismételhető)  
$0 Authority rekord kontroll szám (ismételhető)  
$3 A megjelölt dokumentumrészek (nem ismételhető)  
$4 Relációs kód, közreműködés jellege (nem ismételhető)  
$5 Az intézmény, amelyre a mező vonatkozik (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető)  
$8 Mezőket kapcsoló sorozatszám (ismételhető) 
 

730 Egységesített cím, melléktétel (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

0-9 A rendezésből kihagyandó karakterek száma  
 
Második indikátor: 

üres nincs információ 
2      analitikus tétel 

 
Almezők: 

$a Egységesített cím (nem ismételhető)  
$d Az egyezmény aláírásának ideje (ismételhető)  
$f A katalogizált mű kiadási dátuma (nem ismételhető)  
$g Egyéb információk (nem ismételhető)  
$h Hordozó, médium (nem ismételhető)  
$i Kapcsolat információk (ismételhető) 
$k Formai alosztás (ismételhető)  
$l A katalogizált 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) 
$s Változat (nem ismételhető)  
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$t A mű címe (nem ismételhető)  
$x ISSN (nem ismételhető)  
$0 Authority rekord kontroll szám (ismételhető)  
$3 a megjelölt dokumentumrészek (nem ismételhető)  
$5 Mezőt alkalmazó intézmény kódja (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (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 Mezőt alkalmazó intézmény kódja (nem ismételhető)  
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető)  
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 
 

751 Földrajzi név, melléktétel (ismételhető)  
 
Első indikátor: 
        üres Nincs definiálva  
 
Második indikátor: 
        üres Nincs definiálva  
 
Almezők: 
        $a Földrajzi név (nem ismételhető)  
        $e Relációs kifejezés (a földrajzi név és a katalogizált mű kapcsolata)(ismételhető)  
        $0 Authority rekord kontrollszáma (ismételhető)  
        $2 A földrajzi név forrása (nem ismételhető)  
        $3 A megjelölt dokumentumrészek (nem ismételhető)  
        $4 Relációs kód (ismételhető)  
        $6 Kapcsolatok (nem ismételhető)  
        $8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető)  
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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 Főtétel (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 Egységesített cím (nem ismételhető)  
$t Cím (nem ismételhető)  
$w Rekord kontrollszáma (ismételhető)  
$x ISSN (nem ismételhető)  
$y Coden (nem ismételhető)  
$4 Kapcsolati kód (ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$7 Kontroll almező (nem ismételhető)  

/0 A főtétel típusa  
/1 A név formája  
/2 A rekord típusa  
/3 Bibliográfiai szint  

$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (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  
8       Nincs megjelenítendő információ  
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Almezők: 
$a Főtétel (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 Egységesített cím (nem ismételhető)  
$t Cím (nem ismételhető)  
$w Rekord kontrollszáma (ismételhető)  
$x ISSN (nem ismételhető)  
$y Coden (nem ismételhető)  
$4 Kapcsolati kód (ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$7 Kontroll almező (nem ismételhető)  

/0 A főtétel típusa  
/1 A név formája  
/2 A rekord típusa  
/3 Bibliográfiai szint  

$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (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 Főtétel (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)  
$o Egyéb tétel azonosító (ismételhető)  
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$r Jelentésszám (ismételhető)   
$s Egységesített 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 (ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$7 Kontroll almező (nem ismételhető)  

/0 A főtétel típusa  
/1 A név formája  
/2 A rekord típusa  
/3 Bibliográfiai szint  

$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (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 Főtétel (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 Egységesített 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) 
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$4 Kapcsolati kód (ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$7 Kontroll almező (nem ismételhető)  

/0 A főtétel típusa  
/1 A név formája  
/2 A rekord típusa  
/3 Bibliográfiai szint  

$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (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 Főtétel (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 Egységesített 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 (ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$7 Kontroll almező (nem ismételhető)  

/0 A főtétel típusa  
/1 A név formája  
/2 A rekord típusa  
/3 Bibliográfiai szint  



 

49 

 

$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (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 Főtétel (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 Egységesített 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 (ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$7 Kontroll almező (nem ismételhető)  

/0 A főtétel típusa  
/1 A név formája  
/2 A rekord típusa  
/3 Bibliográfiai szint  

$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 
 

773 Alapdokumentum (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

0 A mező tartalma megjelenik 
1 A mező tartalma nem jelenik meg 
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Második indikátor: az alapértelemezett bevezető kifejezés megjelenítését szabályozza: 
üres nincs definiálva  
8       Nincs megjelenítendő információ  

 
Almezők: 

$a Főtétel (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 Számozás és kezdő oldal (nem ismételhető) 
$r Jelentésszám (ismételhető)   
$s Egységesített 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 Megjelölt dokumentumrészek (nem ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód (ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$7 Kontroll almező (nem ismételhető)  

/0 A főtétel típusa  
/1 A név formája  
/2 A rekord típusa  
/3 Bibliográfiai szint  

$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (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: 

$a Főtétel (nem ismételhető)  
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$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 Egységesített 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 (ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$7 Kontroll almező (nem ismételhető)  

/0 A főtétel típusa  
/1 A név formája  
/2 A rekord típusa  
/3 Bibliográfiai szint  

$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (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 Főtétel (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)   
$m Dokumentumspecifikus részletek (nem ismételhető)  
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$n Megjegyzés (ismételhető)  
$o Egyéb tétel azonosító (ismételhető)  
$r Jelentésszám (ismételhető)   
$s Egységesített 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 (ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$7 Kontroll almező (nem ismételhető)  

/0 A főtétel típusa  
/1 A név formája  
/2 A rekord típusa  
/3 Bibliográfiai szint  

$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (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 Főtétel (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 Egységesített cím (nem ismételhető)  
$t Cím (nem ismételhető)  
$u Technikai jelentés száma (nem ismételhető)  
$w Rekord kontrollszáma (ismételhető)  
$x ISSN (nem ismételhető)  
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$y Coden (nem ismételhető)  
$z ISBN (ismételhető) 
$4 Kapcsolati kód (ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$7 Kontroll almező (nem ismételhető)  

/0 A főtétel típusa  
/1 A név formája  
/2 A rekord típusa  
/3 Bibliográfiai szint  

$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (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 Főtétel (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 Egységesített 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 (ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$7 Kontroll almező (nem ismételhető)  

/0 A főtétel típusa  
/1 A név formája  
/2 A rekord típusa  
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/3 Bibliográfiai szint  
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (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 Főtétel almező (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 Egységesített 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 Relációs kód (ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$7 Kontroll almező (nem ismételhető)  

/0 A főtétel típusa  
/1 A név formája  
/2 A rekord típusa  
/3 Bibliográfiai szint  

$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 
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785 Folytatása (ismételhető) 
 
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 Főtétel almező (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 Egységesített 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 Relációs kód (ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$7 Kontroll almező (nem ismételhető)  

/0 A főtétel típusa  
/1 A név formája  
/2 A rekord típusa  
/3 Bibliográfiai szint  

$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 
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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: 
üres nincs definiálva  
8       Nem jelenik meg az alapértelmezett kifejezés  

 
Almezők: 

$a Főtétel (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 Egységesített 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 (ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$7 Kontroll almező (nem ismételhető)  

/0 A főtétel típusa  
/1 A név formája  
/2 A rekord típusa  
/3 Bibliográfiai szint  

$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 
 
 

830 Sorozati melléktétel, egységesített cím (ismételhető) 
 

Első indikátor: 
üres Nincs definiálva 

 
Második indikátor: 

0-9 A rendezésből kihagyandó karakterek száma  
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Almezők: 

$a Egységesített cím (nem ismételhető) 
$d Egyezmény aláírásának ideje (ismételhető) 
$f Katalogizált mű kiadási dátuma (nem ismételhető) 
$g Egyéb információk (nem ismételhető) 
$h Hordozó, médium (nem ismételhető) 
$k Formai alosztás (ismételhető) 
$l Katalogizált 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 ellenőrző száma (ismételhető) 
$3 Megjelölt dokumentumrészek (nem ismételhető) 
$5 Mezőt alkalmazó intézmény kódja (ismételhető) 
$6 Kapcsolat (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 
 

850 Lelőhely/Tulajdonos intézmény (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

üres nincs definiálva 
 
Második indikátor: 

üres nincs definiálva 
 
Almezők: 

$a Tulajdonos intézmény (ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 
 

852 Elhelyezés (ismételhető) 
 
Első indikátor:  

üres Nincs információ megadva 
0 Library of Congress osztályozás 
1 Dewey Tizedes Osztályozás 
2 National Library of Medicine (NLM) osztályozás 
3 Dokumentum felügyelő osztályozás 
4 Kontrollszámos elhelyezés 
5 Cím 
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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 Raktári jelzet (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 Megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (nem 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) 
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Második indikátor: Kapcsolat  

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

 
Almezők: 

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

880 Alternatív írásrendszerű adatok (ismételhető) 
 
Első indikátor: 

Jelentése ugyanaz, mint a kapcsolódó mezőnél 
 
Második indikátor: 

Jelentése ugyanaz, mint a kapcsolódó mezőnél 
 
Almezők: 
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$a-z Ugyanaz, mint a kapcsolódó mezőnél 
$0-5 Ugyanaz, mint a kapcsolódó mezőnél 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 


