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LDR duplum, hiány értékenként ellenőrizni

008 008 indikátorokat törölni, minden almező 

érvénytelen

nyelv- és országkódok cseréje - táblázatot megadjuk 

miról mire cserélni 

duplum, hiány, hosszabb, 

rövidebb sorok formátumonként

értékenként ellenőrizni, minden rekordban legyen 

országkód, nyelvkód, megjelenési év típus helyes 

kitöltése

020 020 első és második indikátor: változatlan almezők: $a $c $z változatlanul; ha van $j annak 

tartalma $q almezőbe kerül

ha van $d $h $i almező, kérjük a 

rendszerszámokat

022 022 első és második indikátor: változatlan almezők: $a $y $z változatlan ha van egyéb almező, kérjük a 

rendszerszámot

024 024 első és második indikátor: változatlan

040 040 első és második indikátor: változatlan duplum, hiány $b csak hun tartalommal lehet, 3 

karakter, ettől eltérőről lista

041 041 első és második indikátor: változatlan többnyelvű esetén a $a , $b,  $d, $e, $f, $g, $h 

almezőkben egymás után szerepelnek a 3 betűs 

kódok (pl. $aengger) - kérjük ezeket szétszedni külön 

$a, $b, $d, $e, $f, $g, $e almezőkbe; a többi almező 

változatlanul megy, az almezők sorrendje ahogy volt; 

kérjük az első $a almezőben lévő kóddal a 008/35-37 

poz. aktualizálását  

duplum, hiány a konverzió után kérjük a 3 karakternél 

rövidebb almezők rendszerszámát

080 080 első és második indikátor: változatlan $c, $d, $o megszűnt, listát kérünk

100 100 első indikátor: ha 2, akkor cserélni 1-re, a 

többi változatlanul marad

$a és $j almezők $a almezőbe összerakása, a $j 

almezőkód elhagyása; $m almező cseréje $c-re, 

többi almező változatlan

$g almező megszűnt, kérjük a 

rendszerszámokat

második indikátor: cserélni #-re

110 110 első indikátor: változatlan $c almező jelentése megváltozott, 

kérjük a rendszerszámokat

második indikátor: cserélni #-re

111 111 első indikátor: változatlan, cserélni ha 

nem 2

$c,$d nem ismételhető lett, 

duplumokról listát kérünk

$b megszűnt, listát kérünk

második indikátor: cserélni #-re

130 130 első indikátor: változatlan $i cserélni $l-re $t nem ismételhető lett, listát 

kérünk

$d, $c, $j, $q, $u megszűnt, listát kérünk

második indikátor: cserélni #-re

210 210 $c megszűnt, listát kérünk

222 222 első indikátor: cserélni #-re $c cserélni $b-re

240 240 $i cserélni $l-re $b, $c, $j, $q, $t, $u megszűnt, listát 

kérünk

245 245 első és második indikátor: változatlan; 

kérjük a második indikátor (rendezésből 

kihagyandó karakterek száma) 

ellenőrzését ha lehet javítással (ha nem 

akkor a rossz indikátorú 

rendszerszámokat) 

almezők: sorrend $a $n $p $h $b $c; $a $h $b $c 

almezők nem ismételhetők: $b almezőket az első $b 

almező tartalma után tenni, előtte 'szóköz : szóköz' 

karakterek; ha van $z almező $c almezőbe tenni és 

ez az első $c tartalom, utána következik a jelenlegi 

$c tartalma előtte 'szóköz ; szóköz' karakterek, 

ezután $e almező tartalma előtte 'szóköz ; szóköz' 

karakterek; $e almező ismétlődhet, mindegyik $e 

almezőre az eljárás ugyanaz mint az első $e 

almezőre; $u almezőt $a tartalma után tenni, előtte 

'szóköz'

duplum, hiány ha nincs indikátor, kérjük a 

rendszerszámot; $A, $B, $H, $E, $N, 

$P, $U, $Z megszűnt, listát kérünk

250 250 első és második indikátor: változatlan almezők: $a $b változatlan $c $d megszűnt, kérjük a 

rendszerszámot



Hunmarc 

mezők

MARC21 

mezők

Megjegyzés MARC21-re 

konvertáláshoz

javítás konvertáláskor Duplum/hiány szűrés lista kérés megjegyzés utólagos ellenőrzéshez (MTA KIK)

260 260 első és második indikátor: cserélni #-re ha nincs 260 $c, akkor első 787 mező $d almezőből 

betenni, 008 mezőt is aktualizálni

hiány

300 300 első és második indikátor: változatlan duplum, hiány $h, $i, $k megszűnt listát kérünk

490 440 első és második indikátor: cserélni #-re meglévő 490-et áttenni 440-be, és utána a teljes 440 

áttétele 490-be (ld. következő sor)

490 mezőrő lista a csere előtti állapotról az eredeti 490-ben nincs névelő indikátor, utólag 

ellenőrizendő

440 490 első indikátor: cserélni 1-re $z megszűnt, listát kérünk; $n és $p 

megszűnt, listát kérünk

második indikátor: cserélni #-re

830 a jelenlegi 440 másolása, minden 

indikátor marad változatlanul (ez kerül 

indexbe)

$z almező cserélni $g-re, többi mező marad 

változatlanul

500 500 első és második indikátor: #

501 501 megváltozott a mező jelentése, listát 

kérünk

502 502 első és második indikátor: #

503  - megszűnt meggszűnt, listát kérünk

504 504 első és második indikátor: #

505 505 első indikátor: cserélni 0-ra

második indikátor: #

510 510 első és második indikátor: változatlan

515 515 első és második indikátor: #

516 516 első és második indikátor: #

520 520 első és második indikátor: #

525 525 első és második indikátor: #

533 533 első és második indikátor: #

534 534 első és második indikátor: #

541 541 első és második indikátor: #

546 546 első és második indikátor: #

561 561 első és második indikátor: változatlan $b megszűnt, listát kérünk

562 562 első és második indikátor: változatlan

583 583 első és második indikátor: változatlan

588 helyi (595) megszűnt a mező, átteni változatlanul 595-be

590 helyi 590 első és második indikátor: változatlan listát kérünk

591 helyi 591 első és második indikátor: változatlan listát kérünk

592 helyi 592 első és második indikátor: változatlan listát kérünk

593 546 első és második indikátor: #

594 546 első és második indikátor: #

596 helyi 596 első és második indikátor: változatlan listát kérünk

597 helyi 597 első és második indikátor: változatlan listát kérünk

598 helyi 598 első és második indikátor: változatlan listát kérünk

599 helyi 599 első és második indikátor: változatlan listát kérünk

600 600 első indikátor: ha 2, akkor cserélni 1-re $a és $j almezők $a almezőbe összerakása, a $j 

almezőkód elhagyása; $m almező cseréje $c-re; 

többi almező változatlan

$g almezőt tartalmazó rekordok 

rendszerszámát kérjük

második indikátor: változatlan

610 610 első indikátor: változatlan $c almező jelentése megváltozott, 

kérjük a rendszerszámokat

második indikátor: cserélni #-re

611 611 első indikátor: változatlan, cserélni ha 

nem 2

$c,$d nem ismételhető lett, 

duplumokról listát kérünk

$b megyszűnt, listát kérünk

második indikátor: cserélni #-re

630 630 első indikátor: változatlan, ha hiányzik 

(rendezésből kihagyandó karakterek 

száma) kérjük pótolni 

$i cserélni $l-re $t nem ismételhető lett, listát 

kérünk

$b, $c, $j, $q, $u megszűnt, listát kérünk

második indikátor: cserélni 4-re, ha nem 4

Hunmarc mezők, MARC21-ben helyi megjegyzés 

mezők - dönteni melyik hova kerüljön, többsége 

áttehető ellenőrzés után 500-ba

Hunmarc mezők, MARC21-ben helyi megjegyzés 

mezők - dönteni melyik hova kerüljön, többsége 

áttehető ellenőrzés után 500-ba
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650 650 első és második indikátor: változatlan

651 651 első és második indikátor: változatlan $b, $c megszűnt, listát kérünk

653 653 első és második indikátor: #, cserélni ha 

nem ez

700 700 első indikátor: ha 2, akkor cserélni 1-re $a és $j almezők $a almezőbe összerakása, a $j 

almezőkód elhagyása; $m almező cseréje $c-re; $4 

ismételhető lett, a tartalmakat ',' szerinti bontásban 

áttenni új $4 almezőbe (vesszőt cserélni $$4-re) ; 

többi almező változatlan

$g almezőt tartalmazó rekordok 

rendszerszámát kérjük

második indikátor: cserélni #-re

710 710 első indikátor: változatlan $c, $d almező jelentése megváltozott, 

kérjük a rendszerszámokat

második indikátor: cserélni #-re, ha 0 

vagy 1, változatlan ha 2  

711 711 első indikátor: változatlan, cserélni ha 

nem 2

$c,$d nem ismételhető lett, 

duplumokról listát kérünk

$b megszűnt, listát kérünk

második indikátor: cserélni #-re, ha 0 

vagy 1, változatlan ha 2  

730 730 első indikátor: változatlan, ha hiányzik 

(rendezésből kihagyandó karakterek 

száma) kérjük pótolni 

$i cserélni $l-re $t nem ismételhető lett, listát kérünk; $b, 

$c, $j, $q, $u megszűnt, listát kérünk

második indikátor: 0, 1 cserélni #-re

740 első indikátor: ahogy van almezők: $a $h $n $p - még pontosítani hogy 

összevonni, vagy elhagyni almezőket

$b, $c, $e, $u, $z megszűnt, listát kérünk

741 második indikátor: cserélni #-ra

742

743

744

745

746

747

748

749

741 246 első indikátor: 3, cserélni ha nem ez

második indikátor: 1, cserélni ha nem ez

742 246 első indikátor: 3, cserélni ha nem ez

második indikátor: 0, cserélni ha nem ez; 

!!! ha 742 mezőben van $m almező, 

akkor az indikátor 5  

743 246 első indikátor: 3, cserélni ha nem ez

második indikátor: 4, cserélni ha nem ez

744 246 első indikátor: 3, cserélni ha nem ez

második indikátor: 3, cserélni ha nem ez

745 246 első indikátor: 3, cserélni ha nem ez

második indikátor: 3, cserélni ha nem ez

746 246 első indikátor: 3, cserélni ha nem ez

második indikátor: 5, cserélni ha nem ez

747 246 első indikátor: 3, cserélni ha nem ez

második indikátor: 6, cserélni ha nem ez

740

A tartalom vagy 740-be, vagy 246-ba kerüljön, 

döntés kell, 246-ban nincs lehetőség névelő 

indikátorra, viszont van cím típus jelölésére (Ahol 1. 

indikátor 0, mehet 246-ba megfelelő indikátorral)
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748 246 első indikátor: 3, cserélni ha nem ez

második indikátor: 7, cserélni ha nem ez

749 246 első indikátor: 3, cserélni ha nem ez

második indikátor: 8, cserélni ha nem ez

761  - megszűnt megszűnt, listát kérünk

787 774 indikátorok: ahogy jelenleg van $v almező cseréje $g almezőre, a többi almező 

változatlan; 787 mezőben nincs $v almező de van $a 

almező, kérjük $a kódot cserélni $g kódra és kérjük a 

rendszerszámokat

ha van ^ vagy ^^ karakter a 787 mező $v 

almezőben, kérjük a rendszerszámokat

850 850 első és második indikátor: # Tartalma csak B3 lehet duplum, hiány, B3-tól eltérő 

tartalomról lista

852 852 első és második indikátor: #

905 700 ha 905 01, akkor 700 0# 

ha 905 11, akkor 700 1# 

ha 905 31, akkor 700 3#

ha 905 21, akkor 700 1#

951 751 első indikátor változatlan, #

második indikátort cserélni #-re

egyéb 9XX 900, 908, 910, 915, 919, 924, 925, 926, 

940, 944, 960, 974, 976, 987, 990, 999 

mezőket tartalmaző rekordok 

rendszerszámait kérjük a BAS kóddal 

együtt


