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Általános előírások  
 
Az útmutató a következő formátumokra vonatkozik: 

 EB Elektronikus könyv 

 ER Elektronikus részdokumentum 

 EC Elektronikus cikk 

 EK Elektronikus kézirat 
Említésre kerülnek a következő formátumok is, melyek feldolgozása külön útmutató szerint 
történik:  

 CF Számítógépes fájl 

 AB Adatbázis 

 WO Weboldal 

 EF Elektronikus folyóirat 

 ES Elektronikus sorozat 

 EP Weboldal/periodikus CD 

 ET Elektronikus térkép 
 
Elektronikus dokumentum: 
számítógéppel kezelhető, digitálisan kódolt dokumentum, amely vagy valamely fizikai 
hordozón jelenik meg, és használatához számítógéphez illesztett vagy annak részét képező 
periféria (pl. CD-ROM lejátszó, lemezmeghajtó) szükséges, vagy hálózati úton érhető el (pl. 
távoli hozzáférésű adatbázis, elektronikus hirdetőtábla, elektronikus időszaki kiadvány, 
webterület). 
 
Elektronikus időszaki kiadvány: 
számítógépes formában létező (és általában a hálózaton terjesztett) elektronikus folyóirat, 
hírlap, magazin, e-zin, hírlevél vagy egyéb időszaki kiadvány. (A köznyelvi gyakorlatban 
elterjedt nevén: elektronikus újság.)  
 
Elektronikus könyv: 
számítógépes formában (ASCII-, HTML-, PDF-, SGML- stb. fájl) tárolt, eseti megjelenésű 
elektronikus dokumentum, fő tartalmát tekintve általában szöveges mű. 
 
Elektronikus bibliográfiai forrásnak (dokumentumnak) azok az objektumok nevezhetők, 
amelyek digitálisan kódoltak, és használatuk csak számítógépes hardver- és 
szoftvereszközökkel valósulhat meg. 
 
Online: 
közvetlen hálózati összeköttetés melletti működésmód jelzője (pl. távoli adatbázisban való 
keresés, fájl letöltés); tágabb értelemben is használják mindenféle hálózaton végezhető 
tevékenység vagy azon keresztül elérhető szolgáltatás jellemzésére.  
 
Az elektronikus bibliográfiai forrásokat a megjelenés gyakorisága szerint csoportosíthatjuk, 
eszerint lehetnek  
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- eseti megjelenésű bibliográfiai források, amelyek egy vagy több fizikai egységből 
állhatnak, de ezek az egységek befejezett egészként jelennek meg, mint például az 
egy- vagy többkötetes könyv,  

- időszakos megjelenésűek, mint például az elektronikus újságok, hírlevelek. 
 
Ha az elektronikus bibliográfiai forrás távoli elérésű, a fizikai hordozó nem értelmezhető, 
helyette a bibliográfiai egység keretét a fájl adja.  
 
Az időszaki kiadványoknál és más speciális dokumentumtípusoknál, ha elektronikus 
dokumentumként jelentek meg, e szabályok részletes előírásait kell figyelembe venni, 
azonban mint minden speciális dokumentumtípus esetében, e szabályzaton kívül a speciális 
dokumentumtípusra vonatkozó bibliográfiai leírási szabványok (szabályzatok) rendelkezéseit 
is be kell tartani.  
 
Az elektronikus bibliográfiai forrás három nagy típusra osztható:  
Program, ami lehet  
– alkalmazói program,  
– adatbázis-kezelő program,  
– biztonsági program,  
– CAD program,  
– játékprogram,  
– grafikai program,  
– kiadványszerkesztő program,  
– programnyelv,  
– szövegszerkesztő program,  

– táblázatkezelő program,  
– zenei program,  
– rendszerprogram,  
– keresőprogram,  
– operációs rendszerprogram,  
– programozási nyelv program,  
– segédprogram,  
– vírusirtó program.  

 
2. Online, vagy offline formában elérhető elektronikus adatforrás, úgymint 
– ábrázolás,  

– betűkészlet,  

– bibliográfiai adatbázis,  

– felmérési adat,  

– folyóirat (időszaki kiadvány),  

– hangzó anyag,  

– hírlevél (időszaki kiadvány),  

– interaktív multimédia,  

– játék,  

– kartográfiai anyag,  

– kép,  

– kotta,  

– kutatási jelentés,  

– napilap (időszaki kiadvány),  

– népszámlálási adat,  

– szöveg,  

– szöveges adatbázis,  

– térkép

Ezeknek a bibliográfiai forrásoknak lehet nyomtatott változatuk is. Az elektronikus változat 
helyi és távoli elérésű egyaránt lehet. A programok csak elektronikusan érhetők el.  
 
3. Az online szolgáltatás mint elektronikus bibliográfiai forrás külön kategóriát képvisel. 
Lehet nyilvános, de lehet csak egy bizonyos felhasználói kör számára hozzáférhető. 
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Ha az elektronikus dokumentum nem közöl a benne szereplő valamennyi műre vonatkozóan 
közös megjelenési és azonosító adato(ka)t (pl. megjelenési hely, kiadó, megjelenési év, közös 
ISBN, ISSN), önálló leírást kell készíteni valamennyi műről.  
 
Az adatok főforrása adatcsoportonként  
A leírás adatcsoportjai     Főforrások  
1. A cím és a szerzőségi közlés    Belső források, külső források  
2. Kiadás       Belső források, külső források  
3. A dokumentumtípus speciális adatai, ezen belül  
- Az elektronikus dok.típus megnevezése   Bármely forrás 
- Az elektronikus dok. adatainak mennyisége  A dokumentum egésze  
- Az egyéb dok.típus speciális adatai   A dokumentum egésze  
4. Megjelenés      Belső források, külső források  
5. Fizikai jellemzők      A dokumentum egésze  
6. Sorozat       Belső források, külső források  
7. Megjegyzések      Bármely forrás  
8. Terjesztési adatok      Bármely forrás  
 
Azt az adatot, amely nem az adatcsoport számára előírt főforrásból származik, szögletes  
zárójelben kell leírni.  
 
Az elektronikus dokumentum írásmódjától függően a számokat arab vagy római számmal, 
vagy pedig számnévvel kell leírni. A számokat azonban mindig arab számmal kell leírni a 
következő adatokban:  

- a fizikai egység megjelölése,  
- a kiadásjelzés,  
- a fizikai egységek száma,  
- az elektronikus dokumentum 

adatainak mennyisége (fájlok, 
bájtok, rekordok stb. száma),  

- a számozási adatok,  

- a keltezési adatok,  
- a megjelenés éve,  
- a fizikai hordozók száma,  
- az illusztrációk, mellékletek száma,  
- a méret adatai,  
- a sorozaton belüli szám,  
- az ár.  

A felsorolt adatokban a sorszámnévképző toldalékokat ponttal kell helyettesíteni.  
 
A megjegyzések adatcsoport kivételével az elektronikus dokumentum főforrásaiból származó 
téves adatokat a forráshoz híven kell leírni, a hibára az adat után szögletes zárójelbe tett 
felkiáltójellel [!] kell a figyelmet felhívni. A helyesírási sajátosságok nem minősülnek 
sajtóhibának. A téves adatot, ha értelemzavaró, szögletes zárójelbe tett felkiáltójellel és az 
utána írt helyes adattal [! ...] kell helyesbíteni.  
 
A cím és a szerzőségi közlés, minták az adatcsoport szerkezetére: 
Főcím [a dokumentumtípus általános megnevezése] / szerzőségi adat  
Főcím [a dokumentumtípus általános megnevezése] = Párhuzamos cím = Párhuzamos cím / 
szerzőségi adat  
Főcím [a dokumentumtípus általános megnevezése] : egyéb címadat : egyéb címadat / 
szerzőségi adat 
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Első mű címe [a dokumentumtípus általános megnevezése] ; Második mű címe / közös 
szerzőségi adat  
Első mű címe [a dokumentumtípus általános megnevezése] : egyéb címadat ; Második mű 
címe : egyéb címadat / közös szerzőségi adat  
Közös cím. Alárendelt cím [a dokumentumtípus általános megnevezése] / szerzőségi adat  
Közös cím. Az alárendelt cím megjelölése, Alárendelt cím [a dokumentumtípus általános 
megnevezése] / szerzőségi adat  
 
Ha egy dokumentumnak nincs címe, csak megjelenített szövege, e szöveget teljes vagy 
rövidített formában kell főcímként leírni. A szövegelhagyást három ponttal [ ... ] kell jelölni ( 
2.3.4.). A szöveg tartalmának fontos részeit, mint például termékek  
vagy szervezetek neveit, események nevét, helyét, idejét változatlanul meg kell tartani. Az 
ezekre vonatkozó kiegészítő információkat vagy a tartalomra vonatkozó egyéb információkat 
a Megjegyzések adatcsoportban lehet közölni. 
 
A főcímet szó szerint és betűhíven kell leírni úgy, ahogyan a főforrásban szerepel. Általában 
nem követhetők a tipográfiai sajátosságok vagy a nagybetűs írásmód, csak akkor, ha azoknak 
jelentés-értékük van. 
A főcím állhat csupán a dokumentum típusát vagy megjelenési gyakoriságát, vagy a 
tartalmazott mű (művek) műfaját jelző fogalmakból, azaz a főcím lehet generikus cím. (pl.: 
Statisztikai adatok [elektronikus dok.]) 
Ha az elektronikus dokumentumnak nincs más címe, mint a szerző vagy a közreadó neve, a 
leírásban főcímként ezt kell megadni. 
Összetett cím esetén a közös cím, az alárendelt cím megjelölése és az alárendelt cím 
együttesen alkotják a főcímet. (pl.: Magyar nemzeti bibliográfia. Könyvek [elektronikus dok.]) 
 
Elektronikus dokumentumoknál a szerzőségi adatok – többek között – a következő 
minőségben végzett tevékenységekre vonatkozhatnak:  

- író, programozó, vizsgálatvezető, grafikus, zeneszerző, animátor, illetve akinek 
munkája a dokumentumban (az abban közreadott mű(vek)ben)  

- közvetlenül (pl. a szöveg szerzője, szerkesztő, összeállító, fordító, illusztrátor, 
közreadó, zeneszerző, animátor stb.), vagy  

- közvetve (pl. annak a műnek a szerzője, amelyen az elektronikus dokumentum alapul; 
vagy egy korábban már létező mű adaptálója, akár az eredetivel megegyező 
hordozón, akár másikon jelentetik azt meg; a felsorolt tevékenységek bármelyikét 
támogató/szponzoráló intézmény vagy személy) megtestesül.  

 
A főforráson előforduló olyan közlések, mint „verzió”, „szint”, „széria”, „felújítás” vagy 
„frissítés” utalhatnak arra, hogy új kiadásról van szó, de használhatják ezeket csak a 
dokumentum kisebb megváltoztatásának jelzésére is. Mindig a dokumentum tartalma 
alapján kell eldönteni, hogy valóban új kiadásról van-e szó, és mint ilyet kell-e leírni.  
Új kiadásnak minősül – a megfelelő kiadásjelzéstől függetlenül – a dokumentum akkor is, ha 
jóllehet címe és tartalma változatlan, fizikai hordozója, illetve a hozzáférés módja 
megváltozott. Azoknak a távoli hozzáférésű dinamikus dokumentumoknak (pl. online 
szolgáltatásoknak) a leírásában, amelyeket rendszeresen frissítenek, a frissítésekre  
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vonatkozó adatokat nem a Kiadás adatcsoportban, hanem a Megjegyzések adatcsoportban 
kell leírni. 
 
Az elektronikus dokumentumba foglalt adatok mennyiségére, a dokumentum belső 
terjedelmére vonatkozó adatokat is meg lehet adni kerek zárójelben. Ez általában azon fájlok 
számából tevődik össze, amelyek az adatok vagy a program tartalmát alkotják. A folytonosan 
változó terjedelmű, távoli hozzáférés dinamikus dokumentumok terjedelem adatait nem 
szabad leírni. (pl.: Szöveg (1 fájl)) 
 
A rekordok és/vagy bájtok számát adatokból álló dokumentum esetében, a bájtok számát 
programok leírásakor lehet megadni. Ha a fájlok számát leírják, a további mennyiségi 
adatközlés előtt szóköz, kettőspont, szóköz áll. A bájtok számát olyan formában kell 
megadni, ahogyan a forrásban szerepel (pl. „megabájt”, „MB”, „Mbyte”). A programnyelv 
forráskódjának megnevezését a Megjegyzések adatcsoportban lehet közölni. (pl.: Adatok (1 
fájl : 1.2 GB), Szöveg (2 fájl : 327 kB)) 
 
Elektronikus időszaki kiadványok esetében egyéb saját speciális adatként a számozási 
adatokat kell leírni az időszaki kiadványok bibliográfiai leírására vonatkozó szabvány 
(szabályzat) előírásainak megfelelően. (pl.: Újság. 1.köt. 1.sz. (1992. márc. 2.)-) 
 
A megjelenés, közzététel vagy terjesztés kifejezések az elektronikus dokumentum 
megjelenésével, közzétételével, kibocsátásával, hozzáférhetővé tételével és terjesztésével 
kapcsolatos minden tevékenységet felölelnek.  
 
Távoli hozzáférés elektronikus dokumentumok, online szolgáltatások és más dinamikus 
dokumentumok (pl. weblapok, webterületek) esetében a teljes keltezést (az évet, a hónapot 
és a napot) is meg lehet adni, ahogyan az a főforrásban szerepel. A Megjegyzések 
adatcsoportban meg lehet adni a frissítés gyakoriságát, illetve az utolsó frissítés dátumát.  
 
A fizikai jellemzők adatcsoportban használandó megnevezéseket a bibliográfia nyelvén, a 
mennyiségi és a méretre vonatkozó adatokat arab számokkal kell leírni.  
Ha ugyanaz a mű elektronikus dokumentumként különböző fizikai hordozókon jelenik meg, 
ezek más-más kiadásnak minősülnek és e kiadások mindegyikéről önálló leírást kell készíteni.  
Ha az elektronikus dokumentum egy vagy több elektronikus dokumentumból (pl. CD-ROM, 
floppy) és egyéb kísérő anyagokból (pl. nyomtatott használati utasítás, térkép) áll, minden 
egyes hordozóra vonatkozó fizikai jellemzőt le kell írni. 
 
A megjegyzések kiegészítik a dokumentum leírását, vonatkozhatnak a dokumentum 
tartalmára, bibliográfiai és egyéb kapcsolataira. Kötelező megjegyzések:  

- a főcím forrásának megnevezése,  
- a működési követelmények leírása,  
- távoli hozzáférés dokumentumoknál az elérési cím (a hozzáférés módjának) leírása. 

 
A dokumentum belső terjedelmére vonatkozó adatokat és a dokumentumtípus speciális 
adataira vonatkozó kiegészítő jellemzőket megjegyzésként lehet leírni, ha azokat nem 
tüntették fel a A dokumentumtípus speciális adatai adatcsoportban.  
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CF A működési követelményekben egy vagy több műszaki feltételt kell leírni, általában az 
alább megadott sorrendben, feltüntetve előtte a „Működési követelmények:” kifejezést:  

- a számítógép(ek) neve, típusa és/vagy száma,  
- a memória nagysága,  
- az operációs rendszer(ek) neve,  
- perifériák  
- szoftver-követelmények (ha ismert, a programozási nyelvet is).  

 
Távoli hozzáférésű elektronikus dokumentumok esetében kötelező a hozzáférés módjára 
vonatkozó megjegyzés leírása „A hozzáférés módja:” kifejezést követően. (pl.: A hozzáférés 
módja: WWW URL: http://www.mek.iif.hu) Ha ugyanazon elektronikus dokumentum 
többféle formátumban is hozzáférhető a hálózaton, valamennyi URL-t le kell írni egymás 
után, vesszővel elválasztva vagy új sorban.  
 
 

Mezők leírása 
!!Figyelem!! A kék színnel történő kiemelések a leggyakrabban használt értékeket jelölik. 
Az üres indikátor jele a példákban: #. 
A következőkben az elektronikus és digitalizált könyv leírására vonatkozó mezők, és 
ajánlott tartalmak kerülnek kifejtésre. Az egyéb elektronikus és számítógépes formátumok 
leírásánál előfordulhatnak további szükséges mezők is. 

 
LDR 
Szerkesztése: LDR mező kijelölése, majd Ctrl+F (vagy Szerkesztés / Űrlap megnyitása 
menüpont) és megadjuk az adatokat. 

 
Nincs indikátor definiálva 

 
00-04 Rekordhossz 
 
05 Rekord állapota  

 a a leírási szint emelkedése / ideiglenes 
 c átemelt, javított vagy módosított1 
 d törölt 
 n új 
 p prepublikációs szintről javított rekord 
 
06 A dokumentum jellege (rekordtípus) 
 a (nyomtatott) nyelvi anyag (de pl. ebook, pdf is) 
 c nyomtatott zenemű (pl. kotta) 
 d kéziratos zenemű (pl. kotta) 
 e kartográfiai anyag (pl. térkép) 
 f kéziratos kartográfiai anyag (pl. térkép) 

                                                           
1
 Minden módosítás esetén aktualizálni/javítani kell a megnyitott rekordot, ennek tényét jelölni kell itt.  

Új rekord esetén értéke n, módosított, 

átemelt, javított rekordoknál c-re kell 

átírni! 

 

Meg kell adni a feldolgozott 

dokumentum típusát! 
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 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 (monográfi része pl. tanulmány) 
 b periodikus jellegű részdokumentum (analitikus, periodika része pl. cikk) 
 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 
 
10 Indikátor hossza: MARC21 rekordban ez mindig "2" (automatikusan generált) 
 
12 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) 

Értéke általában: # 

Mokkába kerülő rekordoknál # 

vagy 1 vagy 2 érték javasolt, a 

többi kerülendő! 
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 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 
Mező szerkesztése: 008-as mező kijelölése, majd Ctrl+F (vagy Szerkesztés / Űrlapmegnyitása 
menüpont) és megadjuk az adatokat. 

 
Nincs indikátor definiálva 

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

 b Nincs megadott dátum; időszámításunk előtti dátum (####) 
 c Folyamatos megjelenési státuszú időszaki kiadvány (induló év és 9999) (ÉÉÉÉ; 
9999) (Figyelem! a rekord formátuma ebben az esetben: CR, SR, ES, EP) 
 d Megszűnt időszaki kiadvány (induló és záró éve) (ÉÉÉÉ ÉÉÉÉ) (Figyelem! a 
rekord formátuma ebben az esetben: CR, SR, ES, EP) 
 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) 

Megadása kötelező! 

többkötetesnél, ha évek tartományáról van szó: m 
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 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) 
(Figyelem! a rekord formátuma ebben az esetben: CR, SR, ES, EP) 
 
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 
 

Figyelem! A 008-as mező 07-10-es, illetve 11-14-es pozícióban megadott dátum 
összefügg a leírás 260-as mező $c almezőjében közölt megjelenési év adattal! 

 
15-17  Megjelenés, kiadás helye: 2 vagy 3 jegyű szabványos országkód (ISO 3166) 

Be kell emelni a megjelenési helynek megfelelő országkódot. Az összes országkód 
megtalálható itt: http://www.loc.gov/marc/countries/countries_code.html 

 
 xx# nincs hely, ismeretlen hely vagy meghatározatlan 
 vp# különböző helyek esetén 
 

Figyelem! A 008-as mező 15-17-es pozíciónál megadott országkód összefügg a leírás 
260-as mező $a almezőjében közölt kiadási hely adattal! 

 
18-34  Állandó hosszúságú adatelemek, dokumentumtípusonként eltérőek 

Könyvek 

pozíció  adat megnevezése  
párhuzamos 
006 pozíció  

18-21 

Illusztrációk 
Kötelező jelölni az illusztráltságot: ha nem illusztrált a dokumentum: # 
vagyis üres a mező értéke, illusztráltság esetén pedig a értéket adunk 
meg.  
(Ha fontosnak tartjuk, megadhatjuk az illusztráció típusát 2., 3., 4. 
értékként az a érték mellett.) 
üres    nincs illusztráció 
a          illusztrációk 
b térképek 
c arcképek 
d diagram, grafikon 
e alaprajzok, tervrajzok 
f táblák 

01-04  

Első dátum mező kitöltése kötelező! 
(Második értelemszerűen, 
pl. többkötetes könyvek esetén) 

http://www.loc.gov/marc/countries/countries_code.html
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g kotta 
h hasonmás 
i címer 
j leszármazási táblák 
k űrlapok 
l minták 
m         hangfelvétel mellékletek 
o fényképek 
p kódexek festett díszítései 
Figyelem! A 008-as mező 18-21-nél megadott illusztráltság összefügg 
a leírás 300-as mező $b almezőjében közölt adatokkal! 

22 

Célközönség, intellektuális szint  
Jelölhető, ha az adott dokumentum szempontjából fontosnak tartjuk. 
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  
Kitöltése az adott dokumentum jellemzői szerint értelemszerűen. 
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   
Legfeljebb négy kód használható betűrendben megadva! 
A dokumentum főrészének tartalmi kategóriáját fejezi ki, vagy jelzi, 
hogy a dokumentum tartalmaz az adott tartalmi kategóriába 
sorolható részt. 
üres nem meghatározott a tartalom jellege 

07-10  

http://marcwiki.lib.unideb.hu/index.php/008/Tartalom
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a          összefoglaló, absztrakt (teljes tartalom) 
b bibliográfiák2 
c katalógusok 
d szótárak, glosszáriumok 
e enciklopédiák 
f kézikönyvek 

g törvénycikk, jogi cikkek 
i index (mutató) (teljes tartalom) 
j szabadalmi dokumentumok 
k diszkográfia 
l törvény 
m        tézisek/disszertációk 
n egy tárgykör irodalmi áttekintése 
o könyvismertetés (szemle) 
p programozott szövegek 

q filmográfia 
r címtár 
s statisztika 
t kutatási jelentés 
u szabványok/specifikációk 

v jogi esetek ismertetése 
w jogi jelentések, elemzések 
y évkönyv 
z egyezmény, szerződés 
2 offprint, különlenyomat3 
5 naptár 
6 képregény, grafikus regény 
Figyelem! A 008-as mező 24-27-es pozíciónál megadott tartalmi 
jellemzők közül néhány a leírásban megjegyzésként kötelezően 
megadandó! Pl. bibliográfia, diszkográfia, filmográfia esetén a leírás 
504-es mező $a almezőjében szövegesen meg kell adni! 

28  

Kormányzati kiadvány  
Kormányzati kiadvány esetén a megfelelő betűjelzés megadandó, 
egyébként üresen marad a mező. 
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 

11  

                                                           
2
 Az 504-es mezővel egyeztetve. 

3
 Korábbi 592-es (jelenleg 500-as) mezővel kapcsolatban. 

Megadása kötelező! 
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u eldönthetetlen, hogy a mű közigazgatási kiadvány-e 
z egyéb 

29  

Konferencia kiadványa 
0 nem konferencia kiadvány  
1 konferencia kiadvány 
Figyelem! A 008-as mező 29-es pozíciónál megadott 1 jelölés 
konferencia kiadványra utal. Ekkor a leírásban 111-es mezőben adjuk 
meg a konferencia adatait, ha az a főtétel (vagy 711-es mezőben ha 
melléktétel) és fontos, hogy az Authority adatbázisból beemeljük. Ha 
még nem szerepel az adatbázisban, akkor létre kell hozni (Szerkesztés 
/ Új rekord származtatása módszerrel)! Emellett megjegyzésként az 
500-as mező $a almezőjében szövegesen meg kell adni a 
konferenciára vonatkozó adatokat. 

12  

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

13  

31  

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

14  

32  Nincs definiálva 15  

33  

Műfaj 
0 nem szépirodalom 
1 szépirodalom 

d  Drámák 

e  Esszék 

f  Regények 

h  Humoreszk, szatíra 

i  Levelek 

j  Elbeszélések 

m  Kevert műfajok 

p  Költemények 

s  Beszédek 

u  Ismeretlen 
 

16  

34  

Életrajz 
Ha a dokumentum életrajz, vagy tartalmaz életrajzi elemeket, akkor a 
megfelelő érték megadandó, egyébként üresen marad a mező. 
üres nem életrajzzal kapcsolatos anyag 
a önéletrajz 
b egyéni életrajz 
c közös életrajz (életrajzgyűjtemény) 
d életrajzi információkat tartalmaz 

17  

Műfaj jelölésére a 0 vagy 1 érték 
használata kötelező, a többi értéket 
megadható! 
 

Megadása kötelező! 

Megadása kötelező! 

Megadása kötelező! 
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Figyelem! A 008-as mező 34-nél megadott érték függvényében, 
amennyiben a dokumentum „róla szóló irodalom”, akkor a leírásban 
600-as mezőben fel kell tüntetni a személyneve(ke)t, mint Személynév 
– tárgyi melléktétel. 
Ne felejtsük el a neve(ke)t az Autority adatbázisból beemelni, vagy ha 
még nem szerepel(nek) az adatbázisban, akkor létrehozni (Szerkesztés 
/ Új rekord származtatása)! 

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

Be kell emelni a mű főrészére vonatkozó megfelelő nyelvkódot. Az össze nyelvkód 
megtalálható itt: http://www.loc.gov/marc/languages/langhome.html 
 
### 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 
 
Figyelem! A 008-as mező 35-37-nél megadott nyelvi kód szerepel a leírás 041-es mező 

első $a almezőjében! 
 

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 
 
Általában üres a mezőérték, kivétel transzliterált leírás esetén, amikor a o érték 

szükséges. 
 

39 Katalogizálás forrása 
üres Nemzeti bibliográfiai intézmény (pl. OSZK, Library of Congress stb.) 
c Közös katalogizálási program 
d Egyéb (zömében ezt használjuk!) 
u Ismeretlen 

 

020 ISBN (ismételhető) 
Ha az online verziónak saját ISBN-je van, csak azt közöljük, $q almezőben ezt jelölve. 
Amennyiben egy print verzióhoz tartozó elektronikus dokumentumról van szó, aminek nincs 
külön ISBN-je, $a almezőbe a nyomtatott könyv ISBN-jét írjuk be, és $q almezőben ezt 
jelöljük.  
pl.: 020 ## $a978-0-19-967278-3 $qnyomtatott változat 

Megadása kötelező! 

 

Megadása kötelező! 

 

http://www.loc.gov/marc/languages/langhome.html
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020 ## $a9780470696637 $qonline változat 
Ld. Könyv útmutató 
 

024 Egyéb szabványos azonosítószámok (ismételhető)  
Ebbe a mezőbe írhatók be mindazok a dokumentumokon szereplő azonosító számok, 
amelyek a 020, 022 mezőkbe nem illenek. Ide írható például az adott kötet DOI száma. (856-
os mezőben a DOI linket tegyük elérhetővé.) 
Pl.: 024 7# $a10.1007/s12110-014-9215-2 $2doi 
Ld. Könyv útmutató 
 

040 A katalogizálás forrásának kódja (nem ismételhető) 
Ld. Könyv útmutató 
 

041 Nyelvi kód (ismételhető)  
Ld. Könyv útmutató 
 

100 Személynév, főtétel (nem ismételhető) 
Ld. Könyv útmutató 
 

245 Cím és szerzőségi közlés (nem ismételhető) 
Ld. Könyv útmutató 
Elektronikus dokumentumok feldolgozásakor a 245-ös mező $h almezőjében közöljük 
dokumentumtípusként, hogy [elektronikus dok.], majd a 347-es mezőben megadjuk a fájl 
jellemzőit. Amennyiben internetes elérés (URL cím) is kapcsolódik a dokumentumhoz (pl. 
eBook, oBook), akkor azt a 856-os mező $u almezőjében közöljük. 
A $h almező kitöltése nyomtatott szöveg estén nem szükséges, ezt az almezőt kézirat, 
folyóiratcikk, könyvfejezet, e-dokumentum, mikroforma esetén használjuk. 
 

246 Címvariánsok (ismételhető) 
Ld. Könyv útmutató 
 

250 Kiadás (ismételhető) 
Ld. Könyv útmutató 
 

260 Megjelenési adatok, terjesztés, imprint (ismételhető) 
Ld. Könyv útmutató 
 

300 Fizikai jellemzők (ismételhető) 
Ld. Könyv útmutató 
Elektronikusan elérhető könyv esetén, 300-as mező $a és 347-es mező $c almezőjében (a 
méret után zárójelben) is a fájl oldalszámát adjuk meg, a mű terjedelmi adatait 500-as 
mezőben közöljük. 
Pl:  300 ## $246 p. 

347 ## $aszöveges dokumentum $bPDF $c1,2 MB (246 p.) 
500 ## $aEredeti dokumentum fizikai jellemzői: XIV, [2], 230 p. – 24 cm 
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347 Digitális fájl jellemzők (ismételhető) 
Elektronikusan elérhető könyv esetén, 300-as mező $a és 347-es mező $c almezőjében (a 
méret után zárójelben) is a fájl oldalszámát adjuk meg, a mű terjedelmi adatait 500-as 
mezőben közöljük. 
Pl.:  347 ## $atext file $bPDF 

347 ## $adata file $bXML $c182 KB 
347 ## $avideo file $bDVD video $eregion 4 $2rda 
347 ## $aaudio file $bMP3 $f32 kbps $2rda 
347 ## $aszöveges dokumentum $bPDF $c1,2 MB (246 p.) 

 
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) 
$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) 

 
490 Sorozati adatok (ismételhető) 
Ld. Könyv útmutató 

 
500 Általános megjegyzés (ismételhető) 
Ld. Könyv útmutató 
Elektronikusan elérhető könyv esetén, 300-as mező $a és 347-es mező $c almezőjében (a 
méret után zárójelben) is a fájl oldalszámát adjuk meg, a mű terjedelmi adatait 500-as 
mezőben közöljük. 
Pl.: 500 ## $aEredeti dokumentum fizikai jellemzői: XIV, [2], 230 p. – 24 cm 
 

501 Együtt kiadva megjegyzés (ismételhető) 
Ld. Könyv útmutató 
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502 Disszertáció megjegyzés (ismételhető) 
Ld. Könyv útmutató 

 
504 Bibliográfia megjegyzés (ismételhető) 
Ld. Könyv útmutató 

 
505 Tartalmi megjegyzés (ismételhető) 
Ld. Könyv útmutató 

 
506 A hozzáférés korlátozása megjegyzés (ismételhető) 
Amennyiben a dokumentum open access hozzáférhető, akkor azt itt jelöljük. 
Pl.: 506 $a open access 
 
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) 
$5 Az intézmény, amelyre a mező vonatkozik (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló szám (ismételhető) 

 

510 Megjegyzés idézettségről, hivatkozásokról (ismételhető) 
Ld. Könyv útmutató 
 

520 Resume, absztrakt, annotáció megjegyzés (ismételhető) 
Ld. Könyv útmutató 
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530 Egyéb fizikai megjelenési forma megjegyzés (ismételhető) 
530 és 533 nem lehet egy rekordban, 530 original e-book, 533 reproduction of original 
print 
A mező tájékoztató megjegyzést tartalmaz a dokumentum megjelenéséről más hordozón. 
Pl.: 530 ##$3Naplók és levelezés$amikrofilmen is hozzáférhető$ccsak olvasóteremben 

használható 
530 ##$aMegjelenik CD-n is 
530 ##$aNyomtatott változatban is megjelent. 

 
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) 
530 és 533 nem lehet egy rekordban, 530 original e-book, 533 reproduction of original 
print 
A mező a másolat típusát, készítésének helyét és körülményeit, mindazokat az adatokat 
tartalmazza, amelyek speciálisan a másolatra vonatkoznak, amennyiben a leírt dokumentum 
vagy annak egy része másolata egy eredeti kiadványnak. 
Pl.: 533 ## $aMikrofilm$m1950-1954$bMillwood, N.Y.$cKTO Microfilm$d1966$e5 

mikrofilm tekercs : negatív ; 35 mm$7d19501954nyuara 
533 ## $aMikrofilm$bBudapest$cOSZK$d1989$e15 tekercs ; 35 mm 
533 ## $aszkennelt dokumentum $bBudapest $cArcanum $d2016 $nREAL-R 
repozitórium 

 
Első indikátor: 
 

üres Nincs definiálva 
 
Második indikátor: 
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üres Nincs definiálva 

 
Almezők: 
 

$a A reprodukció típusa (nem ismételhető) 
$b A reprodukció készítésének helye (ismételhető) 
$c A reprodukciót készítő intézmény (ismételhető) 
$d A reprodukció készítésének ideje (nem ismételhető) 
$e A reprodukció fizikai leírása (nem ismételhető) 
$f A reprodukcióra vonatkozó sorozati adatok (ismételhető) 
$m A lemásolt anyagok kiadási ideje és/vagy sorszáma (ismételhető) 
$n Megjegyzés a másolatról (ismételhető) 
$3 Megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető) 
$5 Intézmény, amelyre a mező vonatkozik (nem ismételhető) 
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$7 Reprodukciók kódolt adatai (nem ismételhető) 

/0 Dátumtípus, publikációs státusz 
/1-4 Dátum 1 
/5-8 Dátum 2 
/9-11 A kiadás helye 
/12 Gyakoriság 
/13 Regularitás 
/14 A példány formája 

$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 
 

534 Megjegyzés az eredeti kiadásról (ismételhető) 
Ld. Könyv útmutató 

 
538 Rendszeradatok megjegyzés (ismételhető) 
A mező technikai információt tartalmaz, elektronikus dokumentumok esetén például az 
alkalmazott karakterkészletről vagy a fájl jellemzőiről. Helyi hozzáférésű elektronikus 
dokumentum esetén kötelező a működési követelmények megadása. Távoli hozzáférésű 
elektronikus dokumentum esetén kötelező a hozzáférési mód megadása. 
 
Pl.:   538 ## $aHozzáférés módja: World Wide Web 

538 ## $aHozzáférés módja: PDF Reader 
538 ## $aSystem requirements: IBM 360 and 370; 9K bytes of internal memory; OS 

SVS and OSMVS. 
538 ## $aDisk characteristics: Disk is single sided, double density, soft sectored. 
538 ## $aVHS 

 
Első indikátor: 
 

üres Nincs definiálva 
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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) 

 
 

546 Megjegyzés a dokumentum nyelvéről (ismételhető) 
Ld. Könyv útmutató 

 
561 Proveniencia/származás (ismételhető) 
Ld. Könyv útmutató 

 
562 Példány- és verzióazonosító megjegyzés (ismételhető) 
Ld. Könyv útmutató 

 
563 Kötésre vonatkozó információk (ismételhető) 
Ld. Könyv útmutató 

 
580 Kapcsolódó rekordok megjegyzés (ismételhető) 
Ld. Könyv útmutató 

 
583 Megjegyzés az eseményekről (ismételhető) 
Ld. Könyv útmutató 
 
Pl.: 583 ## $adigitalizálás $c2016 $kArcanum 

583 1# $adigitized $b2004-074 $c20041104 $zInstitute for Museum and Library 
Services grant $2pda $5DL 
  

 
588 A leírás forrása (ismételhető) 
Figyelem! A mező tartalma megváltozott a HUNMARC-hoz képest! 
 
Pl: 588 ## $aCím a képernyőképről 
 
Első indikátor: 

 



20 

 

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)  

 
655 Index kifejezés műfaj/forma (ismételhető) 
pl:  655 #4 $adigitalizált dokumentum 
 655 #4 $aelektronikus dokumentum 
 
Első indikátor:  
 

üres Alap 
0       Fazetta 

 
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 Műfaj/forma adat vagy fókusz kifejezés (nem ismételhető) 
$b Nem fókusz kifejezés (ismételhető) 
$c Fazetta/hierarchia megjelölés (ismételhető) 
$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) 
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$3 A megjelölt dokumentumrész (nem ismételhető) 
$5 Intézmény, amire a mező vonatkozik (nem ismételhető)  
$6 Kapcsolatok (nem ismételhető) 
$8 Mezőkapcsoló és sorozatszám (ismételhető) 

 

700 Személynév, melléktétel (ismételhető) 
Ld. Könyv útmutató 

 
740 További cím és szerzőségi közlés (ismételhető) 
Ld. Könyv útmutató 

 
751 Földrajzi név, melléktétel (ismételhető)  
Ld. Könyv útmutató 

 
774 A leírt dokumentumhoz tartozó részdokumentum (ismételhető) 
Ld. Könyv útmutató 

 
776 További kiadás más hordozón (ismételhető) 
A további kiadás rekordját azonosító adatokat tartalmazza abban az esetben, amikor a 
dokumentumnak, amelyről a bibliográfiai rekord készül, létezik más hordozón megjelent 
kiadása. 
776 ## $iNyomtatott verzió: $d… 
776 ## $iOnline verzió: $d… 
Ld. Könyv útmutató 
 

830 Sorozati melléktétel, egységesített cím (ismételhető) 
Ld. Könyv útmutató 

 
850 Lelőhely/Tulajdonos intézmény (ismételhető) 
Ld. Könyv útmutató 

 
852 Elhelyezés (ismételhető) 
Ld. Könyv útmutató 
REAL-ba bekerült elektronikus dokumentumok esetén a raktári jelzet a REAL gyűjtemény és 
az ottani azonosító szám. 
pl: 
856 ## $u http://real.mtak.hu/52179/ 
852 ## $a REAL 52178 
 
856 ## $u http://real-eod.mtak.hu/4050/ 
852 ## $a REAL-EOD 4050 
 
856 ## $u http://real-r.mtak.hu/599/ 
852 ## $a REAL-R 599 
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856 Elektronikus lelőhely és hozzáférés (ismételhető) 
Az elektronikus formában megjelent dokumentum leírásakor alkalmazzuk ezt a mezőt, az 
elektronikus elérés címét adjuk meg az $u almezőben. 
Pl.:  856 41 $uhttp://www3.interscience.wiley.com/cgi-
bin/homepage/?isbn=9780470774205 

856 41 $4N 
  $u http://real.mtak.hu/52179/ 
  $zTeljes szöveg 
A DOI elérést is tesszük közzé, a 024-es mezővel összefüggésben. 
Pl.:  856 41 $4N 
  $uhttps://doi.org/10.1007/s40328-013-0020-x 
  $zTeljes szöveg 
 
!Fontos összefüggés! 
Számítógépes és elektronikus fájlok feldolgozásakor a 245-ös mező $h almezőjében közöljük 
dokumentumtípusként, hogy [elektronikus dok.], majd a 347-es mezőben megadjuk a fájl 
jellemzőit. Amennyiben internetes elérés (URL cím) is kapcsolódik a dokumentumhoz (pl. 
eBook, oBook), akkor azt a 856-os mező $u almezőjében közöljük.  
 
Első indikátor: hozzáférés módja 
 

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

 
Második indikátor: Kapcsolat  
 

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

 
Almezők: 
 

$a Kiszolgáló (Host) neve (ismételhető) 
$b Hozzáférési cím/IP cím (ismételhető) 
$c Tömörítésre vonatkozó információk (ismételhető) 
$d Hozzáférési útvonal (Path) (ismételhető) 
$f Elektronikus név/fájlnév (ismételhető) 
$h A kérés feldolgozója - a host cím @ előtti része (nem ismételhető)  
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$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) 
Ld. Könyv útmutató 

 
BAS Báziskód (ismételhető) 
Ld. Könyv útmutató 

 
MOK  
Ld. Könyv útmutató 

 
LKR ALEPH Kapcsolati mező (ismételhető) 
Ld. Könyv útmutató 
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Példák 
 

Emlősállatok [elektronikus dok.]. = Mammals / írta Ujhelyi Péter ; fordította Merkl Ottó ; 
hangfelvétel Ország Mihály ; ... zene Mátrai Zsolt. - Interaktív multimédia. - Budapest : 
Kossuth, cop. 1998. - 1 CD-ROM ; 12 cm. - (Magyarország flórája és faunája)  
Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: Minimális 486 DX4; 8 MB RAM; 65000 
(high-color) színbeállítás; 4x CD-ROM; 16 bites hangkártya; egér; Windows 3.x. Ajánlott 
Pentium; 16 MB RAM; 16,7 millió (true-color) színbeállítás; 8x CD-ROM; Windows 95  
ISBN 963-09-4404-3 papírtokban : 4990,-Ft  
 
Révai nagy lexikona [elektronikus dok.]. - Frissített változat. - Szöveg és képek. - Budapest : 
Cyberstone, cop. 1996. - 4 CD-ROM ; 12 cm  
Főcím a 4., indító lemez címképernyőjéről. - Működési követelmények: 486 DX2 66 Mhz; 4 
MB RAM; 30MB HDD; 2x CD-ROM; 512 Kb; VGA kártya; egér; DOS vagy Windows  
Papírtokban : ár nélkül  
Eredeti nyomtatott kiadása: Budapest : Révai, 1911-1935  
 
One hundred years of the Eötvös experiment [elektronikus dok.] / L. Bod, E. Fischbach, G. 
Marx and Maria Náray-Ziegler ; elektronikus verzió Kőrösi Magdolna . - MEK elektronikus 
kiad. - Szöveg és képek. - Budapest : MEK, 1998.04.  
Főcím a Web-lapról. - A hozzáférés módja: WWW URL:  
http://www.mek.iif.hu/kiallit/tudtor/eotvos1/onehund.mek.html  
Eredeti nyomtatott kiadása: Acta physica Hungarica ISSN 0231-4428. - 69:3/4 (1991), 335-
355.  
 
A bankár [elektronikus dok.] / Cédrus Informatikai Rt. - Folyóirat. [19]89, próbasz. ; [19]89, 1. 
(okt. 24.)-4.évf. 7.sz. (1992). - Budapest : Cédrus, 1989-1992. - Floppy ; 14 cm  
Kéthetenként. - Főcím a címképernyőről. - Működési követelmények: 386 SX CPU; 5.25" 
floppy meghajtó; MS-DOS  
ISSN 0865-0179  
 
Filmkultúra [elektronikus dok.]. : a Magyar Filmintézet magazinja = the digizine of the 
Hungarian Filminstitute. - Folyóirat. 1996- . - Budapest : M. Filmint. : NIIF, 1996-  
Rendszertelenül. - Előbb: Filmkultúra [Nyomtatott] = ISSN 0015-1580. - A hozzáférés módja: 
WWW URL: http://www.filmkultura.iif.hu  
ISSN 1418-8740  



Utolsó frissítés dátuma: 2017.05.11. 
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Források 
 
MARC 21 
https://www.loc.gov/marc/ 
 
MARC21 Kézikönyv 
http://marcwiki.lib.unideb.hu/index.php/A_MARC21_integr%C3%A1lt_bibliogr%C3%A1fiai_f
orm%C3%A1tum 
 
Elektronikus dokumentumok feldolgozása / Tóvári Judit 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_33_elektronikus_dokumentumok
_scorm_07/adatok.html  
 
KSZ/2:2000 Bibliográfiai leírás. Elektronikus dokumentumok 
http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/dokumentumok/eldok_ksz2.pdf 
 
Guideline for Cataloging e-Books 
https://library.umac.mo/html/services/catalog/internal_cat/Guideline_for_Cataloging_e-
Books.pdf 
 
Cataloging Electronic Books 
http://www.olacinc.org/drupal/conference/2010/files/Cataloging%20Electronic%20Books-
OLAC-2010.pdf 
 
Provider-Neutral E-Resource : MARC Record Guide: P-N/RDA version 
www.loc.gov/aba/pcc/scs/documents/PN-RDA-Combined.docx 
 
E-Books Cataloging 
https://www.libraries.psu.edu/psul/cataloging/catref/eresources/ebookscataloging.html  
 
E-Book Cataloging 
https://staff.lib.ncsu.edu/confluence/display/MNC/E-Book+Cataloging#E-BookCataloging-
Commonebookfields  
 
Provider-Neutral E-Monograph MARC Record Guide 
http://www.loc.gov/aba/pcc/bibco/documents/PN-Guide.pdf  
 
 

https://www.loc.gov/marc/
http://marcwiki.lib.unideb.hu/index.php/A_MARC21_integr%C3%A1lt_bibliogr%C3%A1fiai_form%C3%A1tum
http://marcwiki.lib.unideb.hu/index.php/A_MARC21_integr%C3%A1lt_bibliogr%C3%A1fiai_form%C3%A1tum
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_33_elektronikus_dokumentumok_scorm_07/adatok.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_33_elektronikus_dokumentumok_scorm_07/adatok.html
http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/dokumentumok/eldok_ksz2.pdf
https://library.umac.mo/html/services/catalog/internal_cat/Guideline_for_Cataloging_e-Books.pdf
https://library.umac.mo/html/services/catalog/internal_cat/Guideline_for_Cataloging_e-Books.pdf
http://www.olacinc.org/drupal/conference/2010/files/Cataloging%20Electronic%20Books-OLAC-2010.pdf
http://www.olacinc.org/drupal/conference/2010/files/Cataloging%20Electronic%20Books-OLAC-2010.pdf
http://www.loc.gov/aba/pcc/scs/documents/PN-RDA-Combined.docx
https://www.libraries.psu.edu/psul/cataloging/catref/eresources/ebookscataloging.html
https://staff.lib.ncsu.edu/confluence/display/MNC/E-Book+Cataloging#E-BookCataloging-Commonebookfields
https://staff.lib.ncsu.edu/confluence/display/MNC/E-Book+Cataloging#E-BookCataloging-Commonebookfields
http://www.loc.gov/aba/pcc/bibco/documents/PN-Guide.pdf

