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1. BEVEZETÉS 

Mára a nemzetközi információcserében élen járó könyvtárak (országos szakkönyvtárak, 

felsőoktatási könyvtárak, megyei könyvtárak) teljes körűen, a kisebb könyvtárak pedig 

jelentős részben az integrált könyvtári rendszereket használják a könyvtári munkafolya-

matok, köztük a katalogizálás támogatására. Kialakultak a világméretű számítógépes 

együttműködés lehetőségei, és az osztott katalogizálással lehetővé váló rekordcsere révén a 

könyvtárak közötti adatcserével érvényre juthat az egyszeri feldolgozás, többszöri felhasz-

nálás elve, aminek egyik alapfeltétele a bibliográfiai adatok egységes leírása, azonosítása, 

szerkesztése, a csereformátumok alkalmazása. Ehhez ismerni kell azokat a nemzetközi 

érvényű és hazai szabályzatokat, amelyek alkalmazásával lehetővé válik a dokumentumok 

formai és tartalmi feltárása, metaadatokkal történő ellátása, a feltárás eredményének keres-

hetővé tétele nyilvános elérésű online katalógusokban. 

1.1 CÉLKITŰZÉS  

A tananyag a Bibliográfiai adatfeldolgozás 1. kurzus folytatása. Ennek keretében törté-

nik a bibliográfiai adatokat tartalmazó rekordok hozzáférési pontjainak kialakítása, a kü-

lönböző megjelenítési formátumoknak és az OPAC-ok használatának a tárgyalása.  

Ezek az ismeretek szükségesek ahhoz, hogy az Integrált könyvtári rendszerek kurzus 

érthető legyen a hallgatók számára, hogy a világméretű számítógépes együttműködés lehe-

tőségeit, az osztott katalogizálás működési elvét, továbbfejlesztésének lehetőségeit értő 

módon tudják kezelni a jövendő könyvtári szakemberek.  

Ehhez ismerni kell azokat a nemzetközi érvényű és hazai szabályzatokat, amelyek al-

kalmazásával lehetővé válik a dokumentumok formai és tartalmi feltárása, metaadatokkal 

történő ellátása, a feltárás eredményének kereshetővé tétele nyilvános elérésű online kata-

lógusokban.  

A tananyag hozzájárul ahhoz, hogy a könyvtárak, információs intézmények, archívu-

mok jövendő szakemberei képesek legyenek az elektronikus katalógusok építésére, a nem-

zetközi adatcserében való részvételre és alkotó módon vegyenek részt a különböző gépi 

formátumok szabványainak egységesítési munkálataiban a kompatibilitás érdekében, a 

bibliográfiai adatok nemzetközi cseréjének zökkenőmentes megvalósulása érdekében. A 

könyvtárak között megvalósuló rekordcsere még nagyobb felelősséget ró az elektronikus 

katalógust építő szakemberekre, mert munkájuk minősége egyszerre több könyvtárban és 

információs intézményben határozza meg az információ megtalálhatóságát. Ez jelenti a 

tananyag tartalmi fejlesztési irányát. 

A kurzus célja annak áttekintése is, hogy a gépi feldolgozás miként alakította a gondol-

kodást a katalógus információszervező funkciójáról. 

1.2 A KURZUS TARTALMA  

A bibliográfiai számbavétel a kézi feldolgozástól az elektronikus katalógusokig 
A rekord hozzáférési pontjai és a tételtípusok 
Személynevek egységesítése I. 
Személynevek egységesítése II. 
Személynevek egységesítése III. 
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Személynevek egységesítése IV. 
A földrajzi név 
A testületi név 
A cím 

1.3 A KURZUS TÖMÖR KIFEJTÉSE 

A tananyag a nemzetközi adatcserében szükséges bibliográfiai és besorolási rekord 

szerkezetének a megismeréséhez, a biztonságos kezeléshez szükséges elméleti tudás isme-

reteit tartalmazza. 

1.4 KOMPETENCIÁK ÉS KÖVETELMÉNYEK 

A tananyag elsajátításának a végén képes lesz 

− azoknak a szabályoknak az alkalmazására, amelyekkel lehetővé válik az informá-

ció nemzetközi méretű visszakeresése, 

− a hagyományos és online katalogizálási munkák önálló végzésére, az elsajátított 

alapismeretek alkalmazásával és önálló ismeretszerzéssel a speciális dokumentum-

típusok önálló feldolgozására, a munka szervezésére és irányítására, a szabványo-

sítás munkájában való részvételre, 

− megérteni a bibliográfiai tétel, illetve rekord célját és funkcióját, 

− alkalmazni a vonatkozó szabványokat és nemzetközi előírásokat, 

− összekapcsolni az elméletet és a gyakorlatot, 

− érték-hozzáadott információs szolgáltatások és termékek közvetítésére, 

− megszerezni, szervezni és terjeszteni az információt a megfelelő információs tech-

nológia használatával,  

− speciális információs termékek fejlesztésére, 

− a megváltozott szükségletekre való válaszként folyamatosan fejleszteni az infor-

mációs szolgáltatásokat. 

A módszerek ismeretében érezni fogja a fontosságát a nemzeti dokumentumtermés 

közkinccsé tételének, a publikus hazai tudományos eredmények nemzetközi adatbázisok-

hoz történő eljuttatásának, amivel a szolgáltatás kiváló minőségének a letéteményesévé 

válik.  

1.5 TANULÁSI TANÁCSOK, TUDNIVALÓK 

A tananyag gyakorlat közben sajátítható el, amihez föltétlenül szükség van az irodalom-

jegyzékben megadott segédletek használatára. 

A tantárgy (bibliográfiai adatfeldolgozás) tanulásának végső célja a könyvtári doku-

mentumokban rejlő formai információkon keresztül a bibliográfiai források visszakereshe-

tőségének biztosítása, más szóval a katalógus- és bibliográfiatételek, illetve a géppel ol-

vasható rekordok elkészítése.  

A munka az alábbi fázisokból tevődik össze: 

– a dokumentum bibliográfiai leírása,  

– a visszakereséshez szükséges besorolási adatok elkészítése,  
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– tételszerkesztés, 

– betűrendbe sorolás, katalógus-szerkesztés. 

Ha mind a négy munkafolyamat elkészült, akkor beszélhetünk bibliográfiai adatfeldol-

gozásról. Ennek a munkának a bibliográfiai leírás csak része, mégpedig a legelső ré-

sze! 

A tanulás folyamata követi a munkaszakaszok sorrendjét, több szemeszteren keresztül. 

A tantárgy első szemeszterének a tananyaga a bibliográfiai leírás, illetve a bibliográfiai 

rekord elkészítése. A második szemeszter tananyaga a besorolási adatok kiválasztása, ki-

tüntetett alakjuk szerkesztése, illetve az elektronikus katalógus építése. 

A sikeres munkához feltétlenül szükséges, hogy először a fogalmakkal jöjjön tisztába, 

mert enélkül a tananyag szövege sem érthető. A bibliográfiai leírást a leírandó dokumen-

tum, a besorolási adat kitüntetett alakját az elkészült leírás, az utalótételt az elkészült kitün-

tetett névalak alapján készítse! 
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2. A BIBLIOGRÁFIAI SZÁMBAVÉTEL A KÉZI FELDOLGOZÁSTÓL AZ 

ELEKTRONIKUS KATALÓGUSOKIG ÉS A TERMINOLÓGIA VÁLTOZÁSA 

2.1 CÉLKITŰZÉS  

Ebben a leckében arról fog olvasni, hogy melyek azok a leggyakoribb szempontok, 

amelyek alapján az irodalom visszakereshető és a leíró katalógus milyen funkciókon ke-

resztül biztosítja a keresett dokumentum megtalálását és azonosítását. 

A lecke lényege annak megértése, hogy a formai keresési szempontok és a katalógusté-

tel besorolási adattípusai egy és ugyanazok, rajtuk keresztül teljesíti a leíró katalógus a 

funkcióit. Az elektronizáció, különösen a hálózatba kötött számítógépek a feldolgozó 

munkára is hatást gyakoroltak.  

A legfontosabb kérdések: 

– melyek a leíró katalógus funkciói, 

– mik a formai keresési szempontok, amelyek szerint a dokumentumokat a leíró 

katalógusban keresni lehet és 

– hogyan befolyásolja az elektronizáció a katalógusban történő keresést. 

2.2 A LECKE TÉMAKÖREI  

A bibliográfiai számbavétel a kézi feldolgozástól az elektronikus katalógusokig 
A katalogizálási alapelvek és technikák változása 

A terminológia változása 

A Frankfurti Alapelvek 

Az informatika hatása a katalogizálásra 

A katalógus, mint információszervező 
Keresés személynév alapján 
Keresés a bibliográfiai forrás főcíme szerint 

A „róla szóló irodalom” keresése földrajzi név alapján 

Keresés az elektronikus katalógusban 

2.2.1 AZ INFORMÁCIÓ „EGY HELYRE GYŰJTÉSÉTŐL” AZ INFORMÁCIÓ 

MEGTALÁLHATÓSÁGÁIG  

Minden nemzet kötelessége, hogy kulturális örökségének darabjait számon tartsa, és 

gondoskodjék azok megismerhetőségéről. Ez az örökség igen változatos a néphagyomány-

tól az épített örökségen át a gondolat irodalmi, tudományos, művészeti kifejezésformáiig. 

A különféle intézményekben őrzött tárgyiasult és a kor technikai adottságaival rögzített 

emlékek számbavételére már a legkorábbi időktől kezdve vannak törekvések, gondoljunk 

csak a levéltári lajstromokra, az ókori könyvtárak nyilvántartásaira. Conrad Gessner álma a 

valaha ismert szép- és szakírók műveinek hiánytalan számbavételére még a 16. század 

közepén sem valósulhatott meg hiánytalanul, pedig akkor a könyvnyomtatás még csak a 

kezdeti pár évtizedes lépéseket tette meg. A második világháborút követő technikai fejlő-

dés az információhordozók sokféleségét és egyre gyorsuló előállításának lehetőségét 

eredményezte, ami már az 1960-as években arra ösztönözte a világ vezető könyvtári szak-
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embereit és szervezeteit, nevezetesen az 1927-ben alapított IFLA-t,
1
 hogy az 1961. évi 

párizsi konferenciáján a „Párizsi Alapelvek” keretében meghatározzák a leíró katalógus 

feladatait, miszerint annak 

− egy helyen, a szerző neve alatt kell összegyűjtenie a szerző valamennyi művét, 

− a cím alatt pedig a mű különböző kiadásait. 

„Címleírás” helyett „bibliográfiai leírás” 

Az 1960-as évek elején egyrészt még csak túlnyomórészt a nyomtatott dokumentumok 

álltak a gondolkodás középpontjában, és még nem számolhattak az informatika rohamos 

fejlődésével, ami átalakította, automatizálta, más megvilágításba helyezte a könyvtári fel-

dolgozó munka technikáját, ezen keresztül a hozzáférés módját, másrészt új forrástípust, az 

elektronikus bibliográfiai forrást hívta életre. A Párizsi Alapelvek csak a formai feltárás 

adatelemeivel foglalkozott, azok közül is elsősorban a leíró adatokkal. Ekkor kezdték újra 

végiggondolni a dokumentumokat leíró és azonosító adatok körét, értelmezését és logikai 

csoportokba rendezésének lehetőségeit. A vezérlő elv, hogy az adatok leírása azonos elve-

ken történjék, a leírások autopszián alapuljanak és megbízhatók legyenek. Ezt a célt szol-

gálta az ISBD-program meghirdetése 1961-ben, az IFLA párizsi konferenciáján, majd első 

darabjának, a monografikus művek leírását szabályozó ISBD-nek a megjelenése 1971-ben, 

az ezt követő harminc év ISBD munkálatai, amelyek keretében sorra dolgozták ki a külön-

böző dokumentumtípusok leírására vonatkozó szabályokat és elkezdték a korábbiak felül-

vizsgálatát és korszerűsítését, amit az informatika könyvtári alkalmazása tett időközben 

elkerülhetetlenné. A gépi feldolgozás a leírás tárgyának finomabb megközelítését tette 

lehetővé, ezért az IFLA katalogizálási munkacsoportja újból végiggondolta a bibliográfiai 

leírás elemeinek feladatait, és 1998-ban meghatározta a bibliográfiai rekordok funkcionális 

követelményeit
2
.  

Az ISBD-keretprogram és az erre épülő nemzeti szabványosítási munkálatok
3
 alapjai-

ban változtatták meg a bibliográfiai leírás szabályait és ezzel egyidejűleg a szakmai 

terminológiát is. A korábban „címleírás”-nak nevezett művelet ekkor kapta a „biblio-

gráfiai leírás” nevet, ezzel is jelezve az adatokról történő gondolkodásban beállott vál-

tozást.  

Az ISBD-munkálatok megkezdését annak felismerése indította el, hogy az egymástól 

eltérő nemzeti katalogizálási szabályzatok egyre súlyosabb gondokat okoznak a nemzetkö-

zi adatcserében.  

Ezért hirdette meg az IFLA 1974-ben UBC
4
 programját, ami célul tűzte ki, hogy a vi-

lágon bárhol megjelent dokumentumok adatai bárhol hozzáférhetők legyenek. Ez a cél 

a nemzeti bibliográfiák rendszerén keresztül válhat valóra, mert ezek feladata az illető 

országban megjelent dokumentumok számbavétele.  

                                                      
1
 International Federation of Library Associations and Institutions 

2
 Lásd az irodalomjegyzékben FRBR 

3
 A könyvek bibliográfiai leírására vonatkozó magyar szabvány, ami az MSZ 3424-es szabványcsalád első 

darabja volt, 1979-ben jelent meg, és 1982-től kötelező. A katalogizálást érintő szabványok listáját lásd az 

irodalomjegyzékben 
4
 Universal Bibliographic Control 
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Új fogalom, a besorolási adat 

A bibliográfiai forrás adatcsoportokba rendezett azonosító adatai, a bibliográfiai leírás 

adatmezői csak úgy menthetők az adatbázisba, ha kiegészülnek a keresésükhöz szükséges 

szempontok megnevezéseivel, amelyek a névtér elemei. A bibliográfiai leírás önmagában a 

cédulakatalógusban sem helyezhető el, mert a leírásban szereplő különféle névalakok kü-

lönböző betűrendi helyre szórnák szét ugyanannak a szerzőnek a műveit, vagy ugyanannak 

a műnek a különböző nyelvi fordításait, ami miatt a katalógus nem teljesíthetné az „egy 

helyre gyűjtés”, a megtalálhatóság feladatát. Elektronikus katalógusban pedig adatbevitel-

kor nem menthető a rekord, amíg nem egészül ki a kereséséhez szükséges adatokkal. 

A névtér elemei közül a tulajdonnév típusú elemek (személynév, testületi név, földraj-

zi név, cím) a formai keresés szempontjai, míg a köznév típusú elemek (tárgyszavak, 

deszkriptorok) a téma szerinti keresés elemei. (A földrajzi név mindkét helyen indo-

kolt).  

Az IFLA párizsi konferenciáját követő évek munkálatai során meghatározták, hogy mi-

lyen formában kell megszerkeszteni a bibliográfiai leírásokat tartalmazó katalógustételek 

kereső elemeit. Sorra dolgozták ki a besorolási adatok egységesítésére és a cédulakataló-

gusok szerkesztésére vonatkozó szabványokat. (A személynevekre vonatkozó magyar 

szabvány például 1979-ben jelent meg). Amikor a besorolási adat fogalmát meghatározták, 

a katalógusba sorolás és visszakeresés számára szükséges névválasztás szempontjai mellett 

döntöttek az adat formai tagolásáról rendszóra, egyéb elemre és kiegészítő elemre.  

A szabvány szempontjai szerint kiválasztott és megszerkesztett adatot „egységesített 

besorolási adatnak” nevezték, a folyamatot pedig a besorolási adat egységesítésének, 

angol szakkifejezéssel authority control-nak.  

A szabályok megalkotásakor a katalógusok jellemző formája a tételeket tartalmazó cé-

dulakatalógus volt, ami természetes módon határozta meg a terminológiát. 

A leíró katalógus tételeinek betűrendbe sorolását és a katalógusban való keresését le-

hetővé tevő adat neve ezért lett „egységesített besorolási adat”. (A besorolási adat se-

gítségével a tételt be kellett sorolni a betűrendbe). 

Az elektronikus katalógusok világában a „besorolási adat” elnevezés más értelmet 

nyert, hiszen a katalógustételeket felváltó rekordokat nem besorolják, hanem mentik az 

adatbázisban, ezért ezen a területen szükségessé vált a fogalom újraértelmezése. Az IFLA 

2003-as frankfurti konferenciáján így már terminológiai kérdésként vetődött fel, hogy a 

korábban „egységesített besorolási adat”-nak nevezett névforma megfelelő elnevezés-e? 

Az is felvetődött, hogy indokolt-e az „egységesített” jelző használata. Egy személynek 

például több névalakja is lehet, mint például 

II. János Pál pápa latinul Ioannes Paulus PP, olaszul Giovanni Paolo II., lengyelül 

Jan Paweł II., aki születésekor a Karol Józef Wojtyła nevet kapta. 

Bár a névegységesítési szabványok meglehetős részletességgel körülírják a könyvtári 

információszervezés céljára felhasznált nevek kezelésének módját, a nyelvterületeken át-

ívelő teljesen egységes alak létrehozását nem képesek megoldani a különböző nyelvterüle-

tek eltérő kulturális hagyományai miatt. A katalogizáló feladata, hogy a párhuzamosan 

létező névalakok közül – a szabványok rendelkezéseit sem figyelmen kívül hagyva – kivá-
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lassza azt az egyet, amit a vele kapcsolatba hozható művek megtalálásához fel fog hasz-

nálni. A kiválasztás eredményeként kapott és szabványos szerkezetűre alakított (rendszó-

egyéb elem-kiegészítő elem) névalakot egységesített besorolási adatnak nevezték. A beso-

rolási adat kialakítása ettől bonyolultabb nyelvi szabványosítási feladat, aminek keretében 

ki kell dolgozni a névalakok közötti kapcsolatok és egyéb összefüggések rendszerét.  

Például egy földrajzi név esetén az adat összefüggései kitérnek a helynév történeti-

etimológiai vizsgálatára, megadják az adat forrását, földrajzi szélességi és hosszúsági 

fokát stb. (Részletesebben lásd a Földrajzi nevek című fejezetben) 

Szemléletváltás – gépi katalogizálás 

Ennek a bonyolult kapcsolatnak a leírása csak gépi katalógusokban lehetséges. Alkal-

mazását számos konferencia előzte meg, majd ezt követően történt meg a besorolási adat 

követelményeinek (FRANAR) a leírása 2007-ben
5
. 

A frankfurti konferencia ajánlásai nyomán kezdték el használni az „egységesített beso-

rolási adat” elnevezés helyett, vagy azzal párhuzamosan az információszervezés számára 

kiválasztott kontrollált, vagy kitüntetett névalak elnevezést, angol kifejezéssel preferred 

/established heading.  

Az elnevezés változása egyúttal szemléletváltás eredménye is: az egységesített besoro-

lási alakot szigorúan egyetlen alaknak felfogó szemlélet helyébe a névhez kapcsolódó 

hivatkozásokon keresztül történő adatrendezés elve lépett, ez képezi az információ-

szervezés alapját. Ebben a megközelítésben egy névhez több kitüntetett alak is tartoz-

hat.  

A kitüntetett névalak egyúttal a bibliográfiai rekord hozzáférési pontja. Az adat alakja 

tehát kontrollált, „kitüntetett”, egységesített abban az értelemben, hogy szabványosan 

szerkesztett; funkciója pedig, hogy hozzáférést biztosítson a bibliográfiai rekordhoz. 

Nem igaz viszont a besorolási rekordban tárolt „lásd” típusú utalókra, mert azokhoz 

éppen a kitüntetett névalak kapcsolati mezői felől lehet hozzáférni. A „névegységesí-

tés” kifejezést a továbbiakban a szabványosított alak kialakítási munkafolyamatára ért-

jük. Ennek angol megfelelője az authority conrol. 

„Dokumentum” helyett „bibliográfiai forrás” 

A világ dokumentumtermésének rohamos növekedése mellett a számítástechnika fejlő-

dése új információhordozót és ezzel együtt új dokumentumtípust eredményezett, a közvet-

len elérésű elektronikus forrást (például a CD-ROM-on elérhető adatbázisokat), majd az 

internet térhódításával a távoli elérésű bibliográfiai forrást. A nyomtatott dokumentumok 

digitalizálása is elkezdődött, ami ismét terminológia-váltást vont maga után, mert a nyom-

tatott dokumentumra alapozott fogalmi kategóriák értelmezhetetlenekké váltak.  

Az 1990-es évek vége felé új fogalom született, a „dokumentum” helyébe lépő „bib-

liográfiai forrás”.  

                                                      
5
 Lásd az irodalomjegyzékben 
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Mindezekre a problémákra az ALA
6
 válaszolt a leggyorsabban, amikor már az 1997. 

évi torontói konferenciáját az angol-amerikai katalogizálási szabályzat, az AACR tovább-

fejlesztésének szentelte, beépítve ebbe az újabb dokumentumtípusokkal kapcsolatos szabá-

lyozást is. Ennek a lépésnek azért van nagy jelentősége, mert a leírási szabályok változása 

változást generál a csereformátumokban is, az AACR pedig alapját képezi a MARC 21 

nemzetközi bibliográfiai csereformátumnak. 

„Egy helyre gyűjti” funkció helyett „megtalálhatóvá teszi” 

A katalógus funkciójának kérdése a 20. század végén, a 21. század elején úgy vetődött 

fel, hogy elég-e a megjelenési formát (a dokumentumot) katalogizálni, vagy a mű ke-

rüljön a gondolkodás középpontjába, ami így elvezet az elágazások, a kapcsolatok fel-

tárásához is.  

Az IFLA 2003-ban rendezett frankfurti konferenciáján ezért újra fogalmazták a katalo-

gizálási alapelveket, amelyeket kiterjesztettek valamennyi bibliográfiai forrásra, köztük az 

elektronikus forrásokra is.  

A Frankfurti Alapelveket úgy is felfoghatjuk, mint a Párizsi Alapelvek kiterjesztését 

online környezetre. Értelmét veszíti a leíró katalógus és a tárgyi katalógus szétválasz-

tása, mert egy egységes elektronikus katalógus van, az online elérésű nyilvános kata-

lógus, az OPAC (Online Access Public Catalog). Míg a Párizsi Alapelvek a katalógus 

legfőbb funkciójának az „egy helyen gyűjti össze” feladatot jelölte meg, addig a 

Frankfurti Alapelvek a „megtalálhatóvá teszi” funkcióra helyezi a hangsúlyt, ezért ki-

emelten foglalkozik valamennyi (tehát nem csak bibliográfiai), a könyvtári katalógu-

sokban használatos adattal, beleértve az eddig figyelmen kívül hagyott tárgyi besoro-

lási adatokat is.  

Figyelje meg az árnyalatnyinak tűnő, de igen lényeges különbséget: 

Azzal, hogy a katalógus meghatározott szempontok (személynév, testületi név, föld-

rajzi név, cím, tárgyszavak) szerint egy helyre gyűjti a források bizonyos csoportjait, 

nem jelenti automatikusan azt is, hogy kényelmesen meg is lehet azokat találni. A 

felhasználó nem ismeri a névegységesítési szabályokat, ő annak a névnek az alapján 

keres, amit ő ismer. Ezért került át a hangsúly a szigorúan egyforma alakúra alakított 

nevekről az utalókra és a hivatkozásokra. Nem elég egy helyre gyűjteni például az 

antológiákat, nem elég a kötet főcíme szerint visszakereshetővé tenni a gyűjtemé-

nyes köteteket, a bennük rejlő művek szintjéig kell lemenni, és a mélyben rejlő ada-

tokat is elérhetővé tenni. Ezért kellett újragondolni a leíró adatok és a hozzáférési 

pontok kérdését. 

Három pillérre támaszkodnak a 21. század elektronikus katalógusépítésének elvei: 

1. a Cutter, Ranganathan és Lubetzky nevével fémjelzett hagyományokra, 

2. a „Bibliográfiai rekordok funkcionális követelményei” (FRBR) és  

3. a „Besorolási rekordok funkcionális követelményei és számozása” (FRANAR) cí-

mű IFLA-dokumentumokra. 

                                                      
6
 American Library Association 
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Hangsúlyozott alapelve a használói igények kielégítése. A katalógusnak alkalmasnak 

kell lennie arra, hogy a felhasználó a bibliográfiai forrásról rendelkezésre álló ismér-

vek alapján a legrövidebb időn belül megtalálja a bibliográfiai forrást (dokumentu-

mot) annak ismérvei vagy az ismérvek kapcsolatainak alapján. Az ismérvek egy-egy 

keresési szempontot jelentenek, ami lehet egyetlen bibliográfiai forrás is.  

Például Puccini Pillangókisasszony című operájának zenekari partitúrája, de lehet-

nek összetartozó források is, a források csoportjának jellemzői alapján. Előző példánk-

nál maradva:  

a Pillangókisasszony, mint mű összes kiadása, 

az összes zenekari partitúra, 

az összes hangfelvétel, 

a librettó, 

a zeneszerző összes művei, 

a zenekar összes hangfelvételei, 

a műről, illetve előadásáról megjelent kritikák vagy a zeneszerzőről megjelent bib-

liográfiai források. 

A fenti szempontokon belül más jellemzők (például a nyelv vagy a megjelenési forma) 

a keresés pontosítását szolgálhatják. 

Az elektronikus katalógust alkotó bibliográfiai rekorddal szemben követelmény, hogy 

azonosítsa a bibliográfiai forrást,  

nyújtson elegendő információt ahhoz, hogy a felhasználó kiválaszthassa azt a releváns 

bibliográfiai forrást, ami mind a tartalom, mind a fizikai forma stb. tekintetében meg-

felel a követelményeinek és ennek alapján 

a felhasználó hozzáférjen a leírt példányhoz (dokumentumhoz) akár kölcsönzés, akár 

vásárlás útján, vagy online kapcsolaton keresztül,  

navigálni tudjon az entitások kapcsolatai mentén. 

 

Hogy a katalógus ezt a feladatát el tudja látni, a rekordnak biztosítania kell a kapcsolatot 

– a mű és a vele kapcsolatban álló személyek, családok, testületek között, 

– az azonos kifejezési forma megjelenési formái között, 

– az egymással kapcsolatban álló művek között, 

– az egymással kapcsolatban álló kifejezési formák között. 

 

A katalógus legfőbb feladata a 21. században is az „egy helyre gyűjtés”, de e követel-

ményt a megtalálhatóság biztosításával kívánja elérni. A gyakorlati kivitelezés, a rekord-

szerkesztés folyamatában ez a különös odafigyelést igényel a rekordkapcsolatok, egy re-

kordon belül a kapcsolati mezők és az utalók rendszerének kialakításakor. 
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2.2.2 AZ INFORMATIKA HATÁSA A KATALOGIZÁLÁSRA 

Napjainkra az informatika példa nélkül álló fejlődési sebességének köszönhetően már 

nem is napra-, hanem percrekész átláthatatlan információáradat zúdul az emberiségre. 

Ilyen körülmények között kell megteremteni a lehetőségét a releváns információk gyors és 

célirányos megtalálásának, aminek technikai eszköze a számítógép. 

A cédulakatalógusok korában a katalógus egyetlen könyvtár állományáról tájékozatott, 

arról, amelyikben éppen tartózkodott az olvasó. 

Az elektronizáció következtében a hálózati világban létrejönnek a közös katalógusok, 

amelyek egy közös keresőfelületen egyidejűleg több könyvtár állományában képesek 

keresni akár azért, mert az együttműködésben résztvevő könyvtárak egy közös adatbá-

zist építenek, vagy azért, mert csak a keresőfelület közös, és a tagkönyvtárak külön-

külön építik adatbázisaikat. Az elektronikus felületen távoli eléréssel kereshető kataló-

gus neve Online Public Access Catalog (OPAC). 

Bármilyen katalógusról van is azonban szó, a katalógus csak azokról a bibliográfiai 

forrásokról tud tájékoztatni, amelyek az adott könyvtárban, vagy adott könyvtárak 

együttműködési körének könyvtáraiban megvannak. Ez lényeges különbség ahhoz ké-

pest, hogy mi jelent meg! A könyvtárak, mint az információszervezés intézményei, az 

információ egyetemességében gondolkodnak. Ebben a hatalmas univerzumban a for-

rások milliói jelennek meg nap mint nap, amiből egy könyvtár csak igen kis szeletet 

tud megszerezni. (Persze nem is feladata, hogy az összeset beszerezze, erre sem helye, 

sem anyagi eszközei nincsenek és a használók szempontjából sem lehet a gyűjtés part-

talan!) 

A hálózatba között számítógépek lehetőségeit a könyvtárak is kihasználják és állomá-

nyukat számítógép segítségével tárják fel.  

Az informatika fejlődése lehetővé tette rekordok átemelését egyik adatbázisból a má-

sikba, ami meggyorsítja, gazdaságosabbá teszi a feldolgozó munkát, ugyanakkor meg 

is növeli a feldolgozó felelősségét, mert immár nem csak a saját katalógusának a mi-

nőségéért felelős, de az átemelhető rekordok révén a partnerek katalógusainak keres-

hetőségéért is. 

Ahhoz, hogy a gép értelmezni tudja az adatokat, metaadatokkal kell azokat ellátni, 

vagyis szükség van egy géppel olvasható formátum, angol kifejezéséből eredően MARC-

formátum
7
 kidolgozására, aminek a munkálatai 1966-ban kezdődtek a washingtoni Kong-

resszusi Könyvtár, a Library of Congress keretein belül, majd a munkálatokba később be-

kapcsolódott a brit nemzeti könyvtár, a British Library is.  

A MARC géppel olvasható formátumok és konvenciók csoportja, ami magas szintű 

szabványosítást és nemzetközi szintű megállapodásokat igényel. Létrehozásuk folyamatá-

ban a nemzetközi szintet a nemzeti szintek előzték meg. A 70’-es években sorra jöttek létre 

a nemzeti formátumok, amelyek egyik legnagyobb problémája, hogy az egymástól eltérő 

nemzeti katalogizálási szabályzatokat vették figyelembe. A nemzeti keretekben kidolgozott 

MARC-szabványok neve többnyire az ország kódjából és a MARC betűszóból tevődött 

                                                      
7
 Machine Readable Cataloguing 
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össze. Így lett a Kongresszusi Könyvtár formátumfejlesztésének a neve kezdetben 

LCMARC, később USMARC, a British Library-ben folyó munkálatok eredménye a 

UKMARC. Ezt követően sorra jöttek létre a nemzeti MARC-formátumok, amelyek kez-

detben az eltérő katalogizálási szabályzatok miatt egymással inkompatibilisek voltak, ezért 

a bibliográfiai számbavétel is csak nemzeti szintű lehetett, egyetemessége nem valósulha-

tott meg. 

A MARC-szabványok létrehozásához a csereformátum követelményeit leíró Z39.2-

1979 szabványt használták, majd később szükségessé vált a bibliográfiai rekord szerkezetét 

meghatározó ISO 2709-1981-es
8
 szabvány is. Ezzel azonban csak azt érték el, hogy a nem-

zeti MARC formátumokban a rekordok szerkezete azonos lett ugyan, az adatcsere mégsem 

valósulhatott meg, mert a különböző MARC-rendszerek más-más azonosítókat használtak. 

Konvertáló programokra volt szükség ahhoz, hogy a különböző azonosítók alapján az 

adatelemek egymás számára felismerhetők legyenek. Az első ISBD megjelenésével egy-

idejűleg, 1971-ben vetette fel R.M. Duchesne (National Library of Canada) egy nemzetkö-

zi formátum létrehozásának szükségességét, ami akkor valósulhat meg, ha 

– ISBD alapú leíró adatokat használnak,  

– meghatározzák a nemzetközi formátum mezőit jellemző hívójeleket, az 

almezőazonosítókat és indikátorokat,  

– szabályozzák a rekordtulajdon kérdését,  

– a nemzeti központok között létrejön egy kommunikációs hálózat,  

– a szabványosítást együtt végzik az egyes országok MARC hálózati csoportjai, 

az International MARC Network Tanácsadó Bizottsága, az IFLA, az ISO, az 

UNESCO és az ISDS (később ISSN) Központ. 

Az alapelvek tisztázására az IFLA 1972-ben munkacsoportot hozott létre és a fejleszté-

sek új szakasza kezdődött az ISBD alapú nemzetközi formátum követelményeinek szem 

előtt tartásával. Az első eredmény 1975-ben az INTERMARC, majd 1977-ben a 

UNIMARC első kiadásának a megjelenése. 

A UNIMARC már valóban nemzetközi csereformátum, ami nem feltételez különleges 

katalogizálási szabályzatokat, mint pl. az AACR (Anglo-American Cataloguing Rules) 

vagy más nemzeti szintű szabályozást, ezért nemzetközi adatcserére is alkalmas. Mivel 

IFLA szabvány, az IFLA által képviselt alapelveket alkalmazza és az IFLA gondoskodik a 

nemzetközi méretű szakértői továbbfejlesztéséről. Nagy előrelépés volt, hogy már külön-

böző dokumentumtípusokat is képes volt kezelni és lehetővé tette rekordok összekapcsolá-

sát. Elsődleges célja, hogy a nemzeti bibliográfiai központok között megkönnyítse a bib-

liográfiai adatok cseréjét. A UNIMARC több kiadást ért meg, és miután 1986-ban 

összevonták az IFLA International MARC Programját és az Egyetemes Bibliográfiai 

Számbavétel (UBC) programot UBCIM Programme (Universal Bibliographic Control and 

International MARC Programme) néven, a fejlesztés még célirányosabb lett. 1991-es ki-

adása már a besorolási, utaló- és általános magyarázatos utaló-tételek mezőinek hívójeleit 

is meghatározta. Még ebben az évben létrehozták az Állandó IFLA UNIMARC Bizottságát 

(Permanent UNIMARC COMMITTEE, PUC), amelynek feladata – együttműködésben az 

UNESCO-val, az ISSN központtal, az ISO-val – a UNIMARC továbbfejlesztése. 

                                                      
8
 The American National Standard for Bibliographic Interchange on Magnetic Tape 
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1997-ben jelent meg a MARC 21 szabvány, ami a USMARC és a kanadai CANMARC 

egyesítésével jött létre. A névben szereplő 21-es szám szimbolizálja, hogy a szabályozás a 

21. század követelményeinek felel meg. 

A MARC 21 csereformátum magyar változata a HUNMARC, amelynek a bibliográfi-

ai rekordok csereformátumára vonatkozó része 2002-ben jelent meg és az ISO 2709-es 

szabvány szerint adja meg a bibliográfiai adatok tartalmi jelölőit (hívójeleket, indiká-

torokat, almezőazonosítókat) és egyéb jellemzőket.  

Az adatok közlésmódjára a bibliográfiai leírási és besorolási szabályzatok érvényesek.  

Hogy az adatcserében melyik könyvtár melyik MARC formátumot használja, az attól 

függ, hogy a használt integrált könyvtári rendszer katalogizáló modulja melyik alkalmazá-

sát teszi lehetővé.  

Az integrált könyvtári rendszerek újabb generációja szinte kivétel nélkül a MARC-

formátumot használja az adatcserére. Ezeknél már követelmény a MARC21/HUN-

MARC-rekordok fogadása. Például a Corvina rendszer a MARC 21-et, azaz alapvető-

en a USMARC-ot használja, de képes HUNMARC-rekordok fogadására és megjelení-

tésére is. Az Országos Széchényi Könyvtár Amicus rendszere HUNMARC-formá-

tummal dolgozik. 

2.2.3 A KATALÓGUS, MINT INFORMÁCIÓSZERVEZŐ 

Amikor a könyvtárhasználó keres valamilyen dokumentumot, arról vagy könyvészeti 

(más kifejezéssel formai) adato(ka)t vagy tartalmi adato(ka)t ismer, esetleg mindkettőt. 

Ezek az ismérvek – szakkifejezéssel információs elemek – jelentik a dokumentum keresé-

sekor a visszakeresési szempontokat, más kifejezéssel a rekord, vagy a tétel hozzáférési 

pontjait. (A továbbiakban csak a formai keresési szempontokkal foglalkozunk!) 

Ahhoz, hogy a kereséskor a találat létrejöjjön, a visszakeresés szempontjának betűről 

betűre meg kell egyeznie a katalógustétel, illetve a rekord hozzáférési pontjaiban rögzített 

adat alakjával. Elméletileg a bibliográfiai leírás minden elemén keresztül hozzáférhetünk a 

katalógus tételeihez (az adatbázis rekordjaihoz), ennek azonban cédulakatalógus esetén a 

hatalmasra duzzadó tételmennyiség szab határt. A formai keresési szempontok a névtér 

elemeiből a tulajdonnevek: 

A névtér tulajdonnév elemei: 

– személynév 

– testületi név 

– földrajzi név 

– cím (a cím is név, a mű neve!) 

A bibliográfiai leírásnak ez a négy elemtípusa egységesíthető, azaz e négy elem esetén 

szükséges, hogy a nemzeti névhasználat különbözőségeit kikerülve egy szerző művei – 

akárhány nevet viselt is a személy, illetve akárhány névváltozata van egy személynek, 

vagy testületnek – ugyanazon névalak alatt legyenek összegyűjthetők. Ugyanez a követel-

mény a földrajzi nevekkel kapcsolatosan is: a róluk szóló irodalmat a katalógusnak a hely 

kitüntetett megnevezése alatt kell összegyűjtenie. 
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A kitüntetett névalak, mint hozzáférési pont mindig egy szerkesztett adat, amelyben az 

elemek sorrendjét adattípusonként megalkotott szabványok és könyvtári szabályzatok hatá-

rozzák meg.
9
 A tankönyv további fejezeteiben részletesen foglalkozunk ezekkel. 

Mivel egyazon névnek különböző alakjai lehetnek, nem várható el a felhasználótól, 

hogy ismerje azt az egyet, amelyik alatt a szerzővel, a földrajzi hellyel vagy címmel kap-

csolatos összes irodalmat összegyűjtötték, ezért a cédulakatalógusok és a bibliográfiák 

utalókat is tartalmaznak. Az elektronikus katalógus az utalókat a besorolási állományban 

tárolja vagy önálló rekordokként, vagy a kitüntetett névalak kapcsolati mezőiben (4XX, 

5XX-es mezők). Az adatbázisok a besorolási rekord megfelelő mezőinek, vagy az önálló 

rekordoknak a felhasználásával hozzák létre a kapcsolatot az egységesített névalak és a 

nem egységesített alak között. 

Keresés személynév alapján 

Ha az olvasó nem pontosan ismeri a címet (vonatkozik ez különösen a címkezdő szóra), 

cím szerinti keresés nem valósítható meg. Ekkor (vagy ha a címet egyáltalán nem ismeri) a 

dokumentum jellemző jegyei alapján más keresési szempontot kell választania. Ez a szem-

pont lehet a szerző neve. 

A keresőkérdés ekkor például így hangzik: 

Arany Jánosnak milyen művei vannak meg a könyvtárban? 

vagy: 

Arany Jánosról mi található a könyvtárban? 

A kérdésben a kereshető formai elem személynév típusú adat, esetünkben „Arany Já-

nos”. 

Ha a szerzőnek vannak művei a könyvtárban, az olvasó kérdésére személynév típusú té-

telek válaszolnak, ahol a személy vezetékneve alatt a könyvtárban meglevő valamennyi 

műve megtalálható, függetlenül attól, hogy a dokumentummal kapcsolatban a személy 

milyen szerzőségi funkciót töltött be, vagy róla szól-e az irodalom.  

A cédulakatalógusba a személy vagy testület nevéhez besorolt bibliográfiai tétel neve 

szerzői főtétel, ha a személy vagy a testület a mű szerzője.  

                                                      
9
 a) MSZ 3440/1 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Fogalom-meghatározások. 5 p. 

 Helyesbítése megjelent: 1988. 

b) MSZ 3440/2-79 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Személyek nevei. 32 p. 

 Helyesbítése megjelent: 1988. 

c) MSZ 3440/3-83 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Testületek neve. 28 p. 

 Helyesbítése megjelent: 1988. 

d) MSZ 3440/4-81 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Címek. 13 p. 

e) KSZ/5 : 2005 Földrajzi nevek, mint az adatbázisrekordok tárgyi hozzáférési pontjai 32 p. 
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1. kép Szerzői főtétel a cédulakatalógusban 

 

2. kép A bibliográfiai rekord megjelenítése az elektronikus katalógusban 

Ha a személy vagy a testület a dokumentum szellemi tartalmának létrejöttében közre-

működői funkciót töltött be, a név alá besorolt tétel közreműködői melléktétel.  

 

3. kép Közreműködői melléktétel a cédulakatalógusban 
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4. kép Bibliográfiai rekord megjelenítése Arany János mint közreműködő szerinti 

kereséssel 

Ha a mű a személyről/testületről/földrajzi helyről/címről szól, a tétel neve tárgyi mel-

léktétel. 

 

5. kép Tárgyi melléktétel az Arany Jánosról szóló irodalom visszakereséséhez 

Az elektronikus katalógust használó a név szerinti keresés eredményeként a dokumen-

tum könyvészeti adatainak kivonatát tartalmazó találati listát kap, aminek gyors áttekintése 

után kiválasztja a keresett művet. Ha több adatot szeretne megtudni a bibliográfiai forrás-

ról, kérheti, hogy a rendszer teljes adatsort jelenítsen meg. A felhasználó kényelmét szol-
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gálja, hogy az adatok megjelenítését többféle formátumba kérheti. Ha olyan névalaknál 

kereste a személyt, testületet, földrajzi helyet, amelyik nem egyezik meg a kitüntetett név-

alakkal, a cédulakatalógusban, vagy a bibliográfiában egy olyan utalótételt talál, amely 

elvezeti a kitüntetett névalakot tartalmazó bibliográfiai tételhez, ami már tartalmazza a 

keresett mű adatait. Az elektronikus katalógus automatikusan hozza létre a kapcsolatot a 

kitüntetett névalakkal. 

Keresés a bibliográfiai forrás főcíme szerint 

A könyvtárba betérő olvasó csak annyit tud a keresett dokumentumról, hogy a címe: 

Kamarahaszna-összeírások. 

Keresőkérdése ekkor a címre, mint a dokumentum jellemző formai jegyére irányul:  

Megvan-e a könyvtárban a Kamarahaszna-összeírások című könyv? 

Kérdésében a kereshető információs elem formai, ezért a formai jegyek alapján szer-

kesztett leíró katalógushoz kell fordulnia, ha a könyvtárban cédulakatalógus van.  

 

6. kép A cím szerinti keresés folyamata cédulakatalógusban 

A leíró katalógus közvetít az információt felhasználó olvasó és a keresett dokumentum 

(vagy mű) között azzal, hogy a dokumentum (mű) jellemző formai és tartalmi jegyei-

nél, mint keresési szempontoknál elhelyezi a dokumentum könyvészeti adatait tartal-

mazó tételeket. A felhasználó tehát a saját keresési szempontjai szerint visszakeresi az 

őt érdeklő dokumentum adatait tartalmazó tételt (elektronikus katalógus esetén a re-
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kordot), a tételen feltüntetett raktári jelzet alapján eljut a keresett könyvhöz, amelynek 

adatait behasonlítva a tételen leírt adatokkal, eldönthető, hogy a könyvön közölt köny-

vészeti adatok megegyeznek-e a tételen látható adatokkal. A besorolási adatokon, mint 

keresési szempontokon keresztül jut el a könyvészeti adatokat tartalmazó bibliográfiai 

tételig, ahol annak leírás részében megtalálhatók a keresett dokumentum azonosításra 

alkalmas leíró adatai. A keresett formai információ gondolati képének meg kell egyez-

nie az információ leírt írásképével ahhoz, hogy a találat létrejöjjön. 

Ha cím szerint keres (és a könyv megvan a könyvtárban), az olvasó kérdésére cím sze-

rinti melléktétel válaszol. Az olvasó akkor fogja megtalálni a keresett cím alapján a biblio-

gráfiai tételt, ha a címnek a kérdésben megfogalmazott gondolati képe (a betű formában 

megjelenített hang vagy gondolat) megegyezik a dokumentumról leírt cím betűképével. A 

tételen a kereshető címtípusú információs elemet (a rendszót) – ami tehát megegyezik az 

olvasó keresési szempontjával – a cédulakatalógusban aláhúzással jelölik. A bibliográfiá-

ban és az OPAC-ban nincs szükség a rendszó külön jelölésére. 

Előfordulhat azonban, hogy sem a szerző nevére, sem a mű címére nem emlékszik az 

olvasó, viszont tudja, hogy a keresett dokumentum az Új történelmi tár című sorozatban 

jelent meg. Kérdése ekkor ismét címre irányul, mégpedig a könyvtől eltérő, másfajta bib-

liográfiai forrás, a sorozat címére. 

A kérdés ekkor így hangzik: 

Az Új történelmi tár című sorozatban megjelent művekből mi van meg a könyvtár-

ban? 

A kérdésre ismét egy cím szerinti tétel adja meg a választ, amelyet a sorozat címe sze-

rint helyeztek el a katalógusban: 

 

7. kép Sorozati lap a sorozat címe szerint a cédulakatalógusban 



BIBLIOGRÁFIAI ADATFELDOLGOZÁS II.  

26 

 

8. kép Sorozat találati listája az OPAC-ban 

A „róla szóló irodalom” keresése földrajzi név alapján 

Visszakereshető a tétel annak az információnak az alapján is, ha az olvasó csak annyit 

tud a könyvről, hogy az például Gömör vármegyéről szól. Kérdése ekkor földrajzi névre 

irányul és a választ egy földrajzi név típusú tárgyi melléktétel adja meg:  

 

9. kép Tárgyi melléktétel a cédulakatalógusban, amelynek saját besorolási adata 

földrajzi név 
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A tétel hozzáférési pontjai tehát azt a célt szolgálják, hogy a feltételezett keresési 

szempontoknak megfelelő helyekre be lehessen sorolni és e szempontok alapján onnan 

vissza lehessen keresni a tételt. 

Elméletileg a bibliográfiai leírás bármely adata, azaz bármely könyvészeti adat alkal-

mas arra, hogy, mint a bibliográfiai forrásra jellemző információs adat, visszakereshetővé 

tegye azt. Mindig a könyvtár funkciója, a használók köre határozza meg, hogy a lehetősé-

gek köréből mivel él a könyvtár és katalógusain, illetve más információkeresésre alkalmas 

eszközein keresztül milyen keresést tesz lehetővé. 

Mindezek ismeretében azonban a formai keresés legáltalánosabb, minden könyvtárban 

alkalmazott szempontjai: 

személynév, 

testületi név, 

földrajzi név, 

cím. 

E keresési szempontok szerint besorolt tételeken keresztül ad választ a leíró katalógus a 

arra a kérdésre, hogy 

1. Egyazon személynek/testületnek milyen művei vannak meg a könyvtárban?  

Ekkor a kereshető információs elem egy személynév, vagy egy testületi név, a tétel ne-

ve pedig  

– szerzői főtétel, ha a személy/testület a szellemi tartalom létrehozója, azaz 

szerző.  

– közreműködői melléktétel, ha a személy/testület közreműködött a szellemi 

tartalom létrejöttében.  

2. A keresett című mű (ami lehet könyv, zenemű, folyóiratcikk stb.) megvan-e a 

könyvtárban?  

Ekkor a kereshető információs elem a dokumentum vagy mű címe, a kérdésre válaszoló 

tétel neve pedig  

– cím szerinti főtétel, ha nincs, vagy háromnál több szerző van, 

– cím szerinti melléktétel, ha van szerző. 

3. A keresett műnek milyen kiadásai vannak meg a könyvtárban?  

Ez a kérdés vonatkozhat arra is, hogy hányadik kiadás, illetve arra is, hogy milyen 

nyelvű kiadások vannak meg. A kereshető információs elem ez utóbbi esetben is egy cím 

típusú elem, mégpedig az eredeti címből képzett egységesített cím. Az eredeti cím ugyanis 

állandó, nem változik a különböző nyelvű fordítások függvényében, így alkalmas arra, 

hogy általa teljesítse a leíró katalógus azt a funkcióját, hogy a mű különböző nyelvű kiadá-

sait egy helyen gyűjtse össze.  

4. Egy bizonyos földrajzi helyről, településről milyen művei vannak a könyvtárnak?  

A kereshető információs elem ekkor egy földrajzi név, a tétel neve pedig tárgyi mellék-

tétel, ami formai elemmel (egy földrajzi névvel) fejezi ki a dokumentum tartalmát. 
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5. Egy bizonyos testületről (intézményről, rendezvényről) milyen művek találhatók a 

könyvtárban?  

A kereshető információs elem ekkor egy testületi név, a tétel neve pedig tárgyi mellék-

tétel, ami formai elemmel (a testület nevével) fejezi ki a dokumentum tartalmát.  

6. A keresett személyről van-e valamilyen mű a könyvtárban?  

A kereshető információs elem ekkor egy személynév, a tétel neve pedig tárgyi mellék-

tétel, ami formai elemmel (a személy nevével) fejezi ki a dokumentum tartalmát.  

7. A keresett műről milyen írások vannak a könyvtárban?  

A kereshető információs elem ekkor egy cím (annak a műnek a címe, amelyikről írtak 

valamit), a tétel neve pedig tárgyi melléktétel, ami formai elemmel (a címmel) fejezi ki a 

dokumentum tartalmát. 

8. A könyvtárban hol, melyik raktári helyen található a keresett dokumentum?  

(Ez utóbbi funkciót a raktári jelzet feltüntetésével minden katalógusnak teljesítenie kell, 

hiszen minden katalógus alapvető feladata a kapcsolat közvetítése a használó és a biblio-

gráfiai forrás között.)  

Keresés az elektronikus katalógusban 

Az elektronikus katalógusokban a bibliográfiai források adatait és hozzáférési pontjait 

rekordokban tárolják. A rekordokhoz – ahogyan a cédulakatalógus esetén a katalógustéte-

lekhez – a dokumentumok formai és tartalmi jellemzőin keresztül lehet hozzáférni. Elekt-

ronikus katalógus esetén viszont megvalósítható, hogy a keresés szempontja olyan formai 

elemekre is kiterjedjen, amelyeket nem szükséges egységesíteni, viszont – mint a doku-

mentum azonosítására alkalmas elemek – szerepelnek a rekord leíró mezőiben. (Például a 

kötés, a megjelenés dátuma, az ISBN, ISSN, a dokumentum nyelve stb.). 

Míg a cédulakatalógusban egyszerre csak egy szempont szerint lehet keresni, addig az 

elektronikus katalógus több szempontú keresést is lehetővé tesz a keresési szempontok 

Bool operátorokkal történő összekapcsolása révén. A helyzeti operátorokkal pedig megha-

tározható a keresés elemeinek egymáshoz való viszonya. 

Az egyszerű keresés során – ugyanúgy, ahogyan a cédulakatalógusban történő keresés-

kor – egyszerre egy szempontot érvényesít a kereső. Az elektronikus katalógusoknak sok-

féle megjelenítési formátumuk létezik, de alapszolgáltatásként valamennyi lehetővé teszi 

az egyszerű és az összetett keresést. Más OPAC-ok böngészés és közvetlen parancsnyelvi 

(CCL) keresési funkcióval is rendelkeznek.  

A továbbiakban az Országos Széchényi Könyvtár és esetenként a Szegedi Egyetem 

Egyetemi Könyvtár OPAC-ját fogjuk használni. Föltétlenül tisztáznunk kell az elnevezé-

seket, amikkel találkozni fognak: 

A NEKTÁR a Nemzeti Könyvtár Átfogó Információs Rendszere, a könyvtár számító-

gépes szolgáltatásainak az összessége.  

Az AMICUS az integrált könyvtári rendszer neve, míg a LibriVision nemzeti könyvtá-

runk online olvasói katalógusának a neve, de ezen keresztül az OSZK egyéb adatbázisai is 

elérhetők. 
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2.3 ÖSSZEFOGLALÁS 

Az információhordozók és ezzel együtt a dokumentumok számának rohamos fejlődése 

arra késztette a könyvtárakat, hogy új, hatékonyabb módszereket dolgozzanak ki állomá-

nyuk feldolgozására és a nemzetközi információcsere felgyorsítására. A megvalósítást 

felgyorsította az informatika rohamos fejlődése, aminek eredményei a könyvtári feldolgo-

zó munka gépesítésére is hatással voltak.  

A katalogizálással kapcsolatos nemzetközi szabványosítási munkák az IFLA keretein 

belül folynak. Az IFLA 1961-es párizsi konferenciáján határozták meg a katalogizálás 

alapelveit, ami után elkezdték a bibliográfiai adatok leírási szabványának dokumentumtí-

pusonkénti kidolgozását. Az ISBD-k és ezzel együtt az ISBD-kre épített nemzeti szabvá-

nyok korszerűsítése azóta is folyamatosan történik. Az első ISBD-k megjelenése lehetővé 

tette az IFLA UBC programjának meghirdetését 1974-ben, ami az ISBD-elvekre építve 

célul tűzte ki, hogy a világon bárhol megjelent dokumentumok adatai bárhol hozzáférhetők 

legyenek. Ez a cél a nemzeti bibliográfiák rendszerén keresztül válhat valóra, mert ezek 

feladata az illető országban megjelent dokumentumok számbavétele. 

Az információknak a nemzetközi adatcserében is használható feldolgozásához géppel 

olvasható formátumra volt szükség, aminek a kidolgozási munkálatai 1966-ban kezdődtek 

a washingtoni Kongresszusi Könyvtár, a Library of Congress keretein belül. A MARC 

szabványok létrehozásához a csereformátum követelményeit leíró Z39.2-1979 szabványt 

használták, majd később szükségessé vált a bibliográfiai rekord szerkezetét meghatározó 

ISO 2709-1981-es szabvány is. A nemzetközi méretű szabványosításban az első eredmény 

1975-ben az INTERMARC, majd 1977-ben a UNIMARC első kiadásának a megjelenése. 

Az IFLA International MARC Programjának és a UBC programnak az összevonásával 

1986-tól UBCIM Programme néven folynak a munkák és 1991-re már a besorolási, utaló- 

és általános magyarázatos utaló-tételek mezőinek hívójeleit is meghatározták. 

A MARC 21 szabvány 1997-ben jelent meg, a nevében szereplő 21-es szám szimboli-

zálja, hogy a szabályozás a 21. század követelményeinek felel meg. 

A MARC 21 csereformátum magyar változata a HUNMARC, amelynek a bibliográfiai 

rekordok csereformátumára vonatkozó része 2002-ben jelent meg. 

2.4 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK  

1. Értelmezze a USMARC, a HUNMARC és a CANMARC betűszót! 

2. Mutassa be a Library of Congress tevékenységét a gépi feldolgozás fejleszté-

sében! 

3. Hasonlítsa össze a MARC formátumok első nemzedékének használhatóságát a 

MARC21 felhasználási lehetőségével! 

4. Milyen összefüggést lát az ISBD-program, a UBC-program és a MARC-

programok között? 

5. Melyek a leíró katalógus keresési szempontjai? (Négy szempont!) 

6. Melyek a leíró katalógus funkciói? 

7. Milyen összefüggést lát a keresési szempontok és a katalógus funkciói között? 
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3. A REKORD HOZZÁFÉRÉSI PONTJAI ÉS A TÉTELTÍPUSOK 

3.1 CÉLKITŰZÉS 

Ebben a leckében a leíró katalógus különböző tételeinek formai sajátosságaival fog 

megismerkedni. Fontos, hogy tisztán lássa a különböző tételtípusok jellemzőit és pontosan 

használja a szakkifejezéseket.  

Használja pontosan és ne keverje össze  

a „főtétel” és a „főtétel besorolási adata”, 

a „közreműködői melléktétel” és a „közreműködői melléktétel besorolási adata”, 

a „tárgyi melléktétel” és a „tárgyi melléktétel besorolási adata”  

utalás és utalótétel fogalmakat! 

3.2 A LECKE TÉMAKÖREI 

A hozzáférési pont. A tételgarnitúra tételtípusai: bibliográfiai tételek és utalótételek. 

A besorolási adat tulajdonságai és a katalógusfunkciók 
A tételgarnitúra tételtípusai és a bibliográfiai rekord besorolási mezői 
Tételgarnitúra a cédulakatalógusban 
A bibliográfiai tételek 
A főtétel 
A szerzői főtétel 
A főtétel saját besorolási adatának megjelenítése 
Egykötetes könyvek 
Többkötetes könyvek besorolási adatainak megjelenítése 
A melléktételek saját besorolási adatainak megjelenítése 
A közreműködői melléktétel 
A tárgyi melléktétel 
A cím szerinti melléktétel 
Az egységesített cím szerinti melléktételek 
Az utalótétel 
A hivatkozás 
 

3.3 A REKORD HOZZÁFÉRÉSI PONTJA 

3.3.1 A BESOROLÁSI ADAT TULAJDONSÁGAI ÉS A KATALÓGUSFUNKCIÓK 

A leíró katalógus előző fejezetben tárgyalt funkcióit a használók keresési szempontjai 

határozzák meg, a funkciókat pedig a személynév, testületi név, földrajzi név és cím 

típusú besorolási adatokat tartalmazó hozzáférési pontokon keresztül teljesíti.  

Egy-egy keresési szempontnak egy-egy besorolási adat felel meg. Segítségével helyezik 

el a tételt a katalógusban és keresik onnan vissza, illetve ezen keresztül lehet hozzáférni a 

rekordhoz. 
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A bibliográfiai rekord hozzáférési pontja csak kitüntetett névalak lehet, míg a besoro-

lási rekord utaló mezőiben feltüntetett névalak nem a kitüntetett alak. Ez utóbbiak alól 

kivétel a két kitüntetett alakú besorolási adatot összekötő magyarázatos utaló, más 

szóval hivatkozás. 

 

10. kép A Bibliográfiai rekord tartalmi (zöld) és formai (piros) hozzáférési pontjai  

 

11. kép A Voltaire névhez tartozó besorolási rekord utaló mezői (400) MARC 21-

ben 
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A kitüntetett névalak általában hármas tagozódású: 

A rendszó a névalak első eleme, az a „vezérszó”, aminek alapján el lehet végezni a be-

tűrendbe rendezést. Rendszó minden névalakban van (kitüntetettben és nem kitünte-

tettben is), annak első eleme (de nem föltétlenül egyetlen szó). 

Hogy egy név elemei közül konkrétan melyik a rendszó, azt a névtípusonként szerkesz-

tett szabványok írják le. (Részletes tárgyalásukat lásd a következő fejezetekben). 

Egy egyszerű személynévnél a rendszó például a családnév. 

Az egyéb névelem névtípustól és nyelvterülettől függően más és más elem. 

 Például egy egyszerű személynévnél az egyéni név. 

A kiegészítő elem egyrészt kronologikus, másrészt szöveges. 

Kronologikus kiegészítő elem például a személy születési és halálozási éve, a ren-

dezvény megtartásának dátuma, a szöveges kiegészítő adatban pedig meg lehet adni a 

közreműködés jellegét, testületek esetében a székhely nevét stb. 

Amikor a bibliográfiai leírásból kiválasztja azokat az elemeket, amelyek a rekord hoz-

záférési pontjai lesznek, először mindig azt kell megállapítania, hogy az adat milyen típus-

ba (személynév, testületi név, földrajzi név, cím) sorolható. Ez azért fontos, mert a szabvá-

nyosítási szabályok típusonként eltérőek, de még egy adattípuson belül is más-más 

szabályok vonatkoznak a rendszóválasztásra.  

Például személynév típusú adatban:  

Rendszó  Egyéb elem Kronologikus kiegészí-

tő elem 

Szöveges kiegészítő 

elem (mindig magyar 

nyelven) 

Gecse Gusztáv (1932–) nincs, ha a személy 

szerző 

Primo de Rivera, José (1928–)  

Hagen, Friedrich von der (1738–1783) (szerk.) 

 

Testületi név típusú besorolási adatban:  

rendszó kiegészítő elem egyéb elem  

Magyar Televízió (Budapest). Opál Produceri Iroda  

   

Földrajzi név típusú besorolási adatban:  

rendszó kiegészítő elem (csak ha megkülönböztető szerepe van) 

Zala (folyó) 

 

Cím típusú besorolási adatban:  

rendszó egyéb elem kiegészítő elem   

Biblia. Újszövetség (magyar)  
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A kiegészítő elemet mindig kerek zárójelpárban ( ) kell közölni. A kronologikus és 

egyéb számtípusú kiegészítő elemet arab számmal, a szöveges elemet mindig magyar 

nyelven, a földrajzi név típusú elemet a földrajzi nevek egységesítési szabályai szerint kell 

megadni.  

A közreműködői melléktétel besorolási adatában kiegészítő elemként minden esetben 

közölni kell a közreműködői funkció megnevezését. 

Kronologikus elemmel egészül ki  

– a személynév típusú besorolási adat, ahol a személy születési és halálozási 

évét kell megadni:  

Thaly Kálmán (1839–1909) 

– a rendezvény neve, mint testületi név típusú besorolási adat, ahol a rendez-

vény lebonyolításának éve az egyik, sorszáma (ha van) a másik számtípusú 

kiegészítő adat:  

International Society for Shamanistic Research. Conference (1.) (1991) (Seoul) 

Szöveges elemmel egészül ki 

– az egységesített besorolási adatként felhasznált eredeti cím: 

Passionate hearts (magyar) 

– a megállapodásos cím:  

Művek (vál.) 

– a közreműködői melléktétel besorolási adatában a közreműködői funkció 

megnevezése:  

Ábrányi Emil (1851–1920) (ford.) 

A székhely megnevezéseként földrajzi név típusú elemmel egészül ki a testületi nevek 

egy része: 

Őszi Tárlat (1993) (Debrecen) 

Mivel egy besorolási adatnak többféle alakja is lehet, nagyon esetleges, hogy a felhasz-

náló a kitüntetett névalak szerint keres-e. Ezért a névvariánsokról utaló mezőket tartalmaz-

nak a rekordok, amelyek elvezetnek a nem kitüntetett alaktól a kitüntetett alakig. Biblio-

gráfiában ezek az utalók a mutatóban szerepelnek, ennek alapján található meg a 

bibliográfiai tétel.  
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12. kép Utaló mezők (400, 500) Mark Twain besorolási rekordjában 

 

13. kép A besorolási rekord megjelenítése 

 

14. kép Bibliográfia egy tétele a megjelenési forma (könyv) azonosító adataival 

 

15. kép A bibliográfia mutatójában a kitüntetett névalakhoz tartozó utaló 
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A Conte, Louis, de névalakban az évszám azért nincs zárójelbe téve, mert a kerek záró-

jel ( ) a kitüntetett névalak kiegészítő adatának metaadata. 

Hogy a katalógus a 2. leckében leírt feladatait teljesíteni tudja, egyazon szerző művei-

hez a szerző különböző névalakjainak utalókkal történő összekapcsolásán keresztül 

enged hozzáférést úgy, hogy a különböző névalakok között van egy vagy több kitünte-

tett alak. A kitüntetett névalak azt jelenti, hogy a szerző bibliográfiai leírásban szerep-

lő névalakját (ami a dokumentumon szereplő névalak tükrözése), össze kell vetni az 

összes névvariációval, abból kiválasztani egyet (esetenként többet), ami a kitüntetett 

névalak lesz és ennek a kitüntetett névalaknak kell megszerkeszteni a rendszó – egyéb 

elem – kiegészítő elem részeit, majd az utalókat összekapcsolni a kitüntetett névalak-

kal.  

Előző példánknál maradva: 

II. János Pál pápának számos névvariációja létezik: latinul Ioannes Paulus PP, ola-

szul Giovanni Paolo II., lengyelül Jan Paweł II., születésekor pedig a Karol Wojtyła 

nevet kapta. 

A név szabványos alakjának megalkotásakor, a névegységesítéskor a döntési folyamat 

lépései (az authority control): 

1. több kitüntetett névalak is lehet, mert mind pápává választása előtt, mind utána jelen-

tek meg írásai 

2. a névtípus megállapítása: a személy neve pápává választása előtt egyszerű személy-

név, pápává választása után uralkodói név 

3. az egyik kitüntetett névalakot az egyszerű személynevek, a másik (a pápává választás 

utáni) kitüntetett névalakot pedig az uralkodói nevek szabályai szerint kell megalkotni, 

ezért ez a kitüntetett névalak magyar nyelvű lesz (ha a rekord nem nemzetközi adatcsere 

céljára készül) 

4. ha a mű a pápává választást megelőzően keletkezett, a mű leíró adataihoz kitüntetett 

névalakként az egyszerű nevet választja és megalkotja annak egységesített alakját az egy-

szerű nevek szabályai szerint, a név szabványos tagolásával: Wojtyła, Karol (1920–2005) 

Ez a névalak lesz a leíró adatokat tartalmazó bibliográfiai rekord hozzáférési pontja 

(100-as mező). 



BIBLIOGRÁFIAI ADATFELDOLGOZÁS II.  

36 

 

16. kép A MARC 21 formátumú rekord a lengyel nemzeti könyvtár katalógusában  

 

17. kép A rekord megjelenítése ISBD-formátumban 

5. ha a mű a pápává választás után keletkezett, a mű leíró adataihoz kitüntetett névalak-

ként az uralkodói nevet választja és megalkotja annak egységesített alakját az uralkodói 

nevek szabályai szerint, a név szabványos tagolásával: János Pál (pápa), II. (1920–2005) 

 

18. kép A bibliográfiai rekord megjelenítése ISBD-formátumban 



BIBLIOGRÁFIAI ADATFELDOLGOZÁS II. 

37 

 

19. kép A bibliográfiai rekord megjelenítése HUNMARC-formátumban az OSZK 

katalógusában 

A kitüntetett névalakokat egymással és a mellőzött névalakokat a kitüntetett névalakok-

kal utalók kötik össze. Példánkban a pápai név különböző nyelvű alakjaihoz nem szüksé-

ges „lásd” típusú utaló, csak hivatkozás: 

hivatkozások:  

Wojtyła, Karol (1920–2005) lásd még János Pál (pápa), II. (1920–2005) 

Wojtyła, Karol (1920–2005) lásd még János Pál (pápa), II. (1920–2005) 
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3.3.2 A TÉTELGARNITÚRA TÉTELTÍPUSAI ÉS A BIBLIOGRÁFIAI REKORD 

BESOROLÁSI MEZŐI 

A bibliográfiai adatoknak a dokumentum forráshelyeiről történt leírása után szükség 

van a leírt bibliográfiai adatokból azoknak a kiválasztására, amelyek alapján a kész tétele-

ket el lehet helyezni a katalógusban (vagy a bibliográfiában), és amelyek ugyanakkor visz-

szakeresési szempontokul is fognak szolgálni. Ha a könyvtár cédulakatalógust szerkeszt, 

akkor valamely dokumentum bibliográfiai tételeit annyi helyre kell elhelyeznie az olvasói 

leíró katalógusban, ahány formai szempont van a dokumentum visszakereséséhez. Ezek az 

egységesített formában leírt visszakeresési szempontok (személynév, földrajzi név, testüle-

ti név és cím) képezik a tételek besorolási adatait. Ha a tétel cédulakatalógusba kerül, a 

szempontok számát (és ezzel együtt a katalógusba besorolandó tételek számát is) akkor 

lehet megállapítani, amikor elkészült egy olyan alaptétel, amely a bibliográfiai leíráson 

kívül tartalmazza a felhasználni kívánt összes besorolási adatot. A könyvtár katalógusfajtá-

inak számát beszorozva a hozzáférési pontok számával, tudjuk megállapítani a szükséges 

tételmennyiséget. (Bibliográfiában viszont csak egyetlen helyen tüntetik fel a teljes tételt, a 

visszakereséséhez szükséges szempontok – a formai besorolási adatok és a tartalmi jegye-

ket kifejező tárgyszavak – a bibliográfia betűrendes mutatójába kerülnek.)  

Az elektronikus katalógus egy adatbázis, amelyben nem tételek, hanem rekordok van-

nak, amelyek az adatokat mezőszerkezetben tárolják. A rekord, ami vagy bibliográfiai, 

vagy besorolási, vagy állományrekord, a rekord típusának megfelelő formátummal és me-

ződefiníciókkal rendelkezik. (A téma bővebb kifejtését lásd A besorolási rekord című lec-

kében). 

A bibliográfiai rekord adatmezőiben egyrészt a leíró adatokat, másrészt a hozzáférési 

pontok adatait, harmadrészt a példányadatokat tárolják. 

 A megjelenítési formátum 

A hagyományos cédulakatalógus tétele az elektronikus keresőfelületen (az OPAC-ban) 

a felhasználó számára, mint ISBD megjelenítési formátum jelenik meg. (Egyes integrált 

könyvtári rendszerek ezt cédulaformátumnak nevezik). 

A leggyakrabban előforduló megjelenítési formátumok: 

– címkés formátum= mezőneves formátum 

– ISBD-formátum= cédula formátum, katalóguskártya (Aleph) 

– MARC (ezalatt USMARC, vagy a USMARC egy változata értendő) 

– HUNMARC-formátum 

– MARCXML 

– XML 

A megjelenítés módja lehet „hosszú” vagy „rövid” attól függően, hogy teljes adatsort 

jelenít-e meg a rendszer vagy csak az azonosításhoz minimálisan szükségeseket. A „rövid” 

alakot az Aleph „idézet”-nek nevezi. 

Tételgarnitúra a cédulakatalógusban 

A HUNMARC szabványban a bibliográfiai rekordok hozzáférési mezői megtartották a 

cédulakatalógus besorolási adatainak minősítő megnevezéseit: főtétel, melléktétel, tárgyi 

melléktétel besorolási adata, a „besorolási adata” rész elhagyásával. Ez akár terminológiai 

zűrzavarnak is nevezhető, hiszen az elektronikus katalógusban nincs se főtétel, se mellék-
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tétel, rekord van, aminek vannak hozzáférési pontjai, amelyek a besorolási adatok típusa, a 

szerzőségi funkciók különbözőségei stb. mentén szerveződnek külön-külön mezőkbe. 

Az egyértelműség kedvéért: 

A keresés szempontjai a besorolási adatok, a hozzáférési pontok pedig azok a helyek 

a katalógustételen, illetve azok a mezők a bibliográfiai rekordban, amelyek a besoro-

lási adatokat tartalmazzák.  

Ezek jobb megértése érdekében tárgyaljuk a cédulakatalógus tételtípusait, összevetve a 

bibliográfiai rekord besorolási mezőinek hasonló funkciót betöltő elemeivel. 

 

A visszakeresési szempontok között vannak elsődlegessé nyilvánítottak, amelyek leg-

jellemzőbbek a dokumentumra, úgymint a szerző vagy a cím. Általában ez a két adat képe-

zi a keresés fő szempontját, minek következtében a fő szempont szerint elhelyezett tételnek 

a lehető legteljesebb adatsort kell tartalmaznia a dokumentumról. Ez a tétel a főtétel, a 

többi visszakeresési szemponthoz elhelyezett tételek pedig a melléktételek (de nem mellé-

kesek!).
10

 Ezért minden bibliográfiai forrás tételeinek katalógusban való elhelyezése előtt 

meg kell határozni a fő besorolási/visszakeresési szempontot. Ez a szempont képezi a tétel 

saját besorolási adatát, aminek alapján a tétel a katalógusban elhelyezhető, illetve onnan 

visszakereshető.  

Egy dokumentum katalógusba kerülő tételeinek összessége a tételgarnitúra, ami bib-

liográfiai és besorolási adatokat egyaránt tartalmazó bibliográfiai tételekből és biblio-

gráfiai adatokat nem, csak besorolási adatokat tartalmazó utalótételekből áll. 

Ezek közül a továbbiakban csak a leíró katalógusba kerülő tételekkel foglalkozunk. A 

feldolgozó munka folyamatában először elkészül egy olyan alaptétel, amely tartalmazza a 

bibliográfiai forrásról a teljes bibliográfiai leírást és a visszakeresési szempontokként 

meghatározott valamennyi besorolási adatot, a tételek rendezésére alkalmas ellenőrzött 

formában, valamint az utalókat. Ezt az alaptételt sokszorosítják annyi példányban, ahány 

helyre a tételt el akarják helyezni a katalógusban, azaz ahány visszakeresési szempontként 

                                                      
10

 A tételek fő- és melléktételekre osztása még abból az időből származik, amikor írógéppel írták és sokszoro-

sították a katalógustételeket, azaz ahány példányra szükség volt egy művel kapcsolatban, annyiszor kellett 

leírni az adatokat. Ezért a leírási szabvány megengedi, hogy meghatározott adatok elmaradjanak a leírásból 

és ezeket a szabványban külön jelöli. A leírt adatok köre alapján megkülönböztet teljes és egyszerűsített 

bibliográfiai leírást. Azt viszont kiköti, hogy a tételgarnitúrából egy tételnek, a főtételnek (aminek saját be-

sorolási adata a műre legjellemzőbb adat, tehát a szerző vagy a cím) teljes leírással kell készülnie. A mellék-

tételek készülhettek egyszerűsített leírással is. Innen ered a fő- és a melléktétel megkülönböztetése. Azért 

tesznek a melléktételen pipát a főtétel rendszava elé, mert feltételezve, hogy a melléktételen nincs rajta min-

den azonosító adat, kell egy információ, hogy melyik az az adat, amelyik alatt a teljes leírást meg lehet ta-

lálni. A gyakorlatban igazából ez a kérdés csak akkor vetődött fel, amikor a könyvtár nem a Könyvtárellátó-

tól vásárolt, hiszen akkor saját magának kellett feldolgozni a dokumentumot. Ha a Könyvtárellátótól 

vásárolt, megvehette a kész tételeket annyi példányban, ahány helyre be akarta sorolni a katalógusba. A 

Könyvtárellátó viszont teljes leírással készült tételeket hozott forgalomba, tehát már ekkor sem volt különb-

ség a fő- és a melléktétel tartalmában. Az információkeresés szempontjából a melléktétel éppoly fontos, 

mint a főtétel, ezért egy kicsit megtévesztő ez az elnevezés. Arany János például nemcsak írt, de fordításai 

is jelentősek, sőt könyvtárnyi irodalmat írtak róla. Az első esetben főtétel, az utóbbiaknál melléktételek be-

sorolási adata a neve, holott belátható, hogy egyáltalán nem mellékes, hogy megtalálom-e Arany János for-

dításait, vagy a róla szóló irodalmat. A katalógusba sorolt tételek egyenrangúak, bárhogyan hívják is azokat! 
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meghatározott besorolási adatot tartalmaz. A sokszorosítás eredményeként több darabból 

álló tételgarnitúra jön létre, amelyben a tételek saját rendszavának kijelölése után az egyik 

főtétel, a többi melléktétel lesz.  

A tételgarnitúra katalógusba kerülő tételeit másképpen besorolási tételeknek is nevezik. 

 

20. kép A besorolási tételek családja 

A bibliográfiai tételen – minthogy a visszakereséséhez szükséges valamennyi szempont 

magából a bibliográfiai leírásból származik –, az összes besorolási adat rajta van, de a téte-

lek egy-egy példányán csak egy-egy szempont lehet kijelölve, mint a tétel saját besorolási 

adata, ami jelzi, hogy a katalógusszerkesztéskor melyik betűrendi helyre kell a tételt sorol-

ni. A többi, tételen levő besorolási adat más-más példányoknak lesz a saját besorolási adata. 

A bibliográfiai tétel nevét az határozza meg, hogy saját besorolási adata a bibliográfiai 

leírás milyen funkciójú eleméből származik, vagy milyen relációban van a művel. 

Az alábbi alaptételen félkövér betű jelzi a besorolási adatot. Annyi példány szükséges a 

tételből, ahány besorolási adata van. 
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21. kép A visszakeresési szempontok helye a tételen 

A számítógépes rendszer működéséből adódóan elektronikus katalógusban egy mű ösz-

szes bibliográfiai adatát és hozzáférési pontjait egy rekord tárolja és a több szempontú 

visszakereséshez is elegendő egy bibliográfiai rekord. A bibliográfiai mezők egy része a 

bibliográfiai adatoknak, más része a hozzáférési pontoknak van fenntartva. Az ábrán a 

félkövér karakterek jelzik a hozzáférési pontok mezőit. 

 

22. kép Hozzáférési pontok a HUNMARC bibliográfiai formátumban 
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3.3.3 A BIBLIOGRÁFIAI TÉTELEK 

A főtétel 

A szerzői főtétel 

A bibliográfiai tételek közül az, amelyiken a dokumentumra legjellemzőbb besorolá-

si/visszakeresési szempontot aláhúzással kijelölik, a főtétel. A kijelölt besorolási adat a 

főtétel saját besorolási adata, ami szerint a tételt elhelyezik a katalógusban, illetve ami 

szerint azt onnan vissza lehet keresni. A könyvről készített bibliográfiai leírások főtételének 

első besorolási adata rendszerint a könyv szerzőjének a neve. (Szerző természetes személy 

és testület egyaránt lehet!) A tétel neve ebben az esetben szerzői főtétel.  

A szerzői főtétel besorolási adata lehet személynév vagy testületi név típusú, ahogyan a 

szerző is lehet természetes személy vagy testület. 

A szerzői főtétel saját besorolási adata lehet: 

a) a természetes személy szerző neve, például: 

 

23. kép Szerzői főtétel, aminek a saját besorolási adata szerzői funkcióban levő 

személynévből származik 

A szerzői főtétel saját besorolási adata a bibliográfiai leírás fölött, az első betűhelyen 

kezdődik. A rendszót aláhúzással jelölik. A bibliográfiai tételen pusztán az a tény jelenti az 

adat főtételi besorolási adat minősítését, hogy a bibliográfiai leírás fölött jelenik meg.  

A bibliográfiai rekord szerkesztésénél viszont azt is figyelembe kell venni, hogy az 

adat személynév típusú és főtétel besorolási adata. Erre a célra a 100-as hívójelű mező 

szolgál. 

100 10 $aMilton, $jJohn $d1608-1674 

A mező első indikátorának 1 értéke azt is megmondja, hogy a rendszó családnév. A 

második indikátor 0 értéke pedig megerősíti, hogy az adat főtétel besorolási adata. 

 



BIBLIOGRÁFIAI ADATFELDOLGOZÁS II. 

43 

b) A természetes személy összeállító, szerkesztő neve főtétel besorolási adata, ha a le-

írás szótárról, bibliográfiáról, lexikonról, szakácskönyvről, adattárról készült (de csakis 

ekkor!) 

 

24. kép Bibliográfiáról készült szerzői főtétel 

A fenti példában a szerző Gyuris György, Dugonics András pedig, akiről a bibliográfia 

szól. Ő a mű tárgya.  

c) Főtétel besorolási adata a testületi név, ha a bibliográfiai leírás 

1. a testület működésének adatait tartalmazó adminisztratív, illetve tájékoztató jellegű 

kiadványról készült, például: 

 

25. kép Szerzői főtétel testületi szerzővel 

A bibliográfiai tételen ugyanott helyezkedik el a testületi név típusú főtételi besorolási 

adat, mint a személynév típusú adat, a bibliográfiai rekordban azonban nem 100-as, 

hanem a 110-es mezőben van a helye: 

110 10 $a Magyarország $b Minisztertanács 

2. testületnek minősülő rendezvénnyel kapcsolatban megjelentetett kiadványról készült 

és a rendezvény neve a főcím részét képezi, például:  

 



BIBLIOGRÁFIAI ADATFELDOLGOZÁS II.  

44 

 

26. kép Rendezvény szerzői főtétele 

Ha a főtétel besorolási adata testületi név, a 111-es hívójelű mezőben van a helye: 

111 20 $a Vásárhelyi Őszi Tárlat $n 39. $d 1992 $c Hódmezővásárhely 

 

3. törvénynél alacsonyabb szintű jogszabály, kiáltvány, memorandum esetén a jogsza-

bályt, kiáltványt, memorandumot kibocsátó testület, ha a leírás első adatcsoportjában sze-

repel a testület neve, például: 

 

27. kép Szerzői főtétel  

Cím szerinti főtétel esetén tehát a főtétel saját besorolási adata a könyv főcíme. Időszaki 

kiadványnak azonban csak cím szerinti főtétele van. Cím szerinti főtétel készül a doku-

mentum főcíme szerint 

háromnál több szerző közös műve esetén, 

közös főcímmel megjelentetett gyűjtemény esetén (kivéve, ha a közös főcím tartal-

mazza a szerzők neveit), 

ha nincs a könyvnek szerzője, 

ha a leírás tárgya háromnál több személy egymáshoz vagy közös címzetthez írott leve-

leit tartalmazó kötet, 

törvénynél alacsonyabb szintű jogszabály, kiáltvány vagy memorandum és a leírás el-

ső adatcsoportjában nem szerepel a kibocsátó testület neve, 

alkotmány, törvény, nemzetközi szerződés, 

időszaki kiadvány. 
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Egységesített cím szerinti főtétel készül 

különböző vallások szent könyveiről, 

szertartáskönyvekről, 

hitvallásokról, 

időszaki kiadványokról. 

A főtétel saját besorolási adatának megjelenítése 

Egykötetes könyvek 

Akkor, amikor a bibliográfiai leírásból kiválasztja a besorolási adatokat, azokat egysé-

gesített alakban a tétel megfelelő helyére írja és kijelöli a tétel saját rendszavát, tételszer-

kesztést végez.  

A főtétel első besorolási adatát, ha nem azonos a bibliográfiai leírásban közölt főcím-

mel, a bibliográfiai leírás előtt kell feltüntetni. Ha a főtétel első vagy második besorolási 

adata egységesített cím, ezt is a bibliográfiai leírás fölött kell közölni. 

 

28. kép Főtétel, amelynek első besorolási adata a szerző nevének egységesített 

alakja 

A fenti főtétel tartalmazza a dokumentum teljes bibliográfiai leírását és minden besoro-

lási adatot, ami a dokumentum több szempontú visszakereséséhez szükséges.  

A tételen feltüntetett besorolási adatok közül az egyik, de a legfőbb szempont a szerző 

neve, ez képezi a főtétel saját besorolási adatát, aminek alapján a tétel bekerül a megfelelő 

betűrendi helyre és aminek alapján azt onnan vissza lehet keresni. A különböző tételek 

betűrendbe rendezésekor ez az első szempont, ami meghatározza a tétel betűrendi helyét. A 

tétel betűrendbe rendezéséhez azonban szükség van egy második rendezési szempontra is, 

különösen ha a szerzőnek több műve is van. Azonos szerző műveinek főtételein nyilván 

azonos a főtételi besorolási adat. Hogy a szerző nevén belül rendezni lehessen a különböző 

tételeket, szükség van a második szempontra, azaz a tételek rendezéséhez szükséges máso-

dik besorolási adatra, ami a cím. Ha a szerző valamely műve azonos címen több kiadásban 

is megjelent, akkor egy harmadik rendezési szempont is szükséges és ez a megjelenés éve. 
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A tétel második, harmadik és többedik besorolási adatát az első besorolási adat jelölésétől 

eltérő módon kell megtenni. 

Társszerzők esetén több főtételi besorolási adat is van. Társszerzők neveit, mint további 

főtételek besorolási adatait a tétel bibliográfiai leírás része után, Tft. (további főtétel) rövi-

dítés után kell közölni. 

 

29. kép Társszerzős mű második főtétele 

Elektronikus katalógusban a személynév típusú főtételi besorolási adat számára fenn-

tartott 100-as mező nem ismételhető. Ez társszerzős művek adatbevitelekor különös 

odafigyelést igényel, mert a MARC-formátumok a második szerzőt közreműködőnek 

tekintik, ezért nevük csak a 700-as mezőbe vihető be.  

Többkötetes könyvek besorolási adatainak megjelenítése 

Ha a bibliográfiai leírás többkötetes könyv egésze alapján készült, főtételének első két 

besorolási adatát a kötetek közös adatai alapján kell megválasztani. Ha a kötetek nem egy 

időben jelentek meg, a főtétel első besorolási adatát az elsőként megjelent kötet alapján 

lehet megállapítani. Az egyes kötetek saját szerzőjéről, illetve megkülönböztető címéről (a 

kötetcímről) szerző/cím szerinti, illetve közreműködői melléktételeket szabad készíteni. 

 

30. kép Nem egy időben megjelent többkötetes könyv cím szerinti főtétele 
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31. kép Nem egy időben megjelent többkötetes könyv második kötetének szerző/cím 

szerinti melléktétele 

A második kötet szerző szerint szerző/cím szerinti melléktétellel vagy közreműködői 

melléktétellel kereshető vissza. 

A melléktételek saját besorolási adatainak megjelenítése 

A tételgarnitúrának mindazok a tételei, amelyek nem minősülnek főtételnek, melléktéte-

lek. A melléktétel saját besorolási adatának (tehát annak az adatnak, ami alapján az adott 

tétel bekerül a katalógusba) megjelenítési módja attól függ, hogy a tétel közreműködői, 

tárgyi vagy cím szerinti melléktétel-e. 

A közreműködői melléktétel 

A közreműködői melléktétel funkciója, hogy a tételt bármely, a dokumentum tartalmá-

nak létrehozásában közreműködő személy vagy testület neve alapján vissza lehessen ke-

resni. Mindazoknak a személyeknek és testületeknek a nevéhez, akik/amelyek közremű-

ködtek a mű/dokumentum szellemi tartalmának a létrehozásában és a bibliográfiai 

leírásban szerepelnek, közreműködői melléktételek kerülnek.  

A tétel besorolási adatának típusa személynév vagy testületi név. Besorolási adatát a té-

tel bibliográfiai leírás része alatt, a tárgyi melléktétel besorolási adata és az ETO szakjelzet 

után, az ötödik betűhellyel kezdődően kell feltüntetni egységesített alakban, Mt. (mellékté-

tel) rövidítés után. A közreműködői melléktétel besorolási adata a katalógus vagy bibliográfia 

nyelvén kap egy második kiegészítő adatot is, a közreműködői funkció megnevezését.  
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32. kép Közreműködői melléktétel 

Ha több közreműködői melléktételi besorolási adat is van egy tételen, a besorolási ada-

tokat kétféleképpen lehet elrendezni: 

1. az Mt. rövidítés után folytatólagosan írhatja az adatokat, de minden besorolási adatot 

az adatcsoport-elválasztó jellel kell elválasztani, vagy 

2. minden közreműködői melléktételi besorolási adatot új sorban kezd. Az Mt. rövidítés 

csak egyszer írható ki! 

A melléktételeken a főtétel első besorolási adata elé tett pipa jelzi, hogy melyik az a 

rendszó, ami alatt a főtétel megtalálható. 

Többkötetes könyvek többlépcsős leírásában a besorolási adatokat lépcsőnként kell el-

készíteni. 

A bibliográfiai rekordban a közreműködői funkcióban levő személynevek nevét a 770-

as, a testületi neveket a 710-es és a rendezvényneveket a 711-es hívójelű mezőbe kell 

bevinni. 

A tárgyi melléktétel 

A tárgyi melléktétel formai elemekkel fejezi ki a dokumentum tartalmát. Besorolási 

adata lehet személynév, testületi név, cím vagy földrajzi név típusú. Tájékoztat az ún. „róla 

szóló irodalom”-ról, lehetővé teszi valamely személyről, testületről, földrajzi helyről szóló 

dokumentumok visszakeresését e nevek, illetve művekről írott ismertetések, kritikák visz-

szakeresését címük alapján. Tehát ha a bibliográfiai leírás olyan műről készült, amelynek 

tárgya egy bizonyos személy, testület, tulajdonnévvel azonosított földrajzi hely, vagy egy 

másik mű, arról tárgyi melléktétel készíthető. 
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33. kép Tárgyi melléktétel 

A tárgyi melléktétel besorolási adata megelőzi a közreműködői melléktétel besorolási 

adatát és az ETO szakjelzetet, azt közvetlenül a bibliográfiai leírás rész alatt kell feltüntetni 

csillag (*) jel után, az első betűhelyen. 

A tárgyi melléktétel besorolási adatai a 600-as mezőbe kerülnek, ha a mű tárgya sze-

mély, 610-esbe, ha testület, 611-esbe, ha rendezvény és 651-esbe, ha a dokumentum-

ban megjelenő mű tárgya földrajzi hely. 

Összetett adat, mint ami példánkban is látható, címrelációt kifejező kapcsolati 

almezővel fejezhető ki a 600-as mezőben. 

600  14 $aMadách $jImre $d1823-1864 $tAz ember tragédiája 

A cím szerinti melléktétel 

A cím szerinti melléktétel funkciója a dokumentum cím szerinti visszakeresésének a 

biztosítása. Besorolási adata cím típusú. Cím szerinti melléktételről akkor beszélhetünk, ha 

a dokumentumnak van szerzője. Ha nincs szerző (vagy háromnál több szerző van), a cím 

szerinti tétel főtétel. 

A dokumentum főcíme a tétel bibliográfiai leírás részének egyetlen eleme, amelyet be-

sorolási adat céljára a leírásban ki lehet jelölni.  

A címrendszónak azonban nem része a címkezdő névelő! 
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34. kép A közös főcím nélküli gyűjtemény egyik cím szerinti melléktétele az első mű 

címe szerint 

 

35. kép A közös főcím nélküli gyűjtemény másik cím szerinti melléktétele a máso-

dik mű címe szerint 

A főcím különleges szerepet játszik az azonosítás műveletében, mert a műnek csak az 

adott megjelenési formával kapcsolatba hozható változatát azonosítja. Ha a főcímben bár-

melyik betű megváltozik, az már nem ugyanaz a cím, ezért a főcím nem szerkeszthető, az 

azonosítás, a besorolás és a visszakeresés is ugyanazzal a karaktersorral végezhető, mert 

másképp nem jön létre a találat.  

Például: 

Gárdonyi Géza Egri csillagok című művének  

Német nyelvű címe Sterne von Eger 

Angol nyelvű címe Eclipse of the crescent moon 

A főcím számára nincs önálló besorolási mező a bibliográfiai rekordban, hanem a cím- 

és szerzőségi közlés leíró mező (245) első indikátorának 1 értékével lehet kifejezni, 
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hogy a főcím melléktétel, 0 értékével pedig, hogy főtétel besorolási adata. A keresés-

kor címből figyelmen kívül hagyandó karakterek számát a második indikátor értéke 

fejezi ki. 

Az egységesített cím szerinti melléktételek 

(A témát részletesebben lásd a cím, mint besorolási adat című leckében 

Egységesített cím szerinti melléktétel kerül az eredeti címhez. Az eredeti cím szóképe 

nem változik a különböző nyelvű fordítások függvényében, így alkalmas arra, hogy egy 

mű valamennyi, eltérő címen (például fordításban) megjelent kiadását egy helyen gyűjtse össze. 

 

36. kép Az eredeti cím, mint a cím szerinti melléktétel besorolási adata 

A „Művek” megállapodásos címnek csupán a katalógus-szerkesztéskor van a szerző 

nevén belül csoportalkotó szerepe, önálló címként nem kerül a katalógusba. 

 

37. kép  „Művek” megállapodásos cím 

Az egységesített címek számára az alábbi mezők állnak rendelkezésre a bibliográfiai 

rekordban: 

130-as mező, ha a főtétel besorolási adata az egységesített cím. Ez csak akkor lehetsé-

ges, ha nincs szerző, így 100-as mező sincs.  
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Például átültetett cím: 

130 00 $a Biblia $t Újszövetség $t János evangéliuma 

245 02 $a A János írása szerint való szent Evangyéliom 

240-es mező, ha van szerző, így 100-as mező is van. 

Például eredeti cím: 

240 10 $a Daddy $i magyar 

245 10 $a Apu $b az élet megy tovább $c Danielle Steel $e [ford. Szántó Judit] 

3.3.4 AZ UTALÓTÉTEL 

Ezt a fajta tételt más néven „lásd” típusú utalónak is szokták nevezni. Feladata, hogy a 

személynév, testületi név, földrajzi név különböző alakjaitól (a névvariánsoktól) elvezes-

sen ahhoz a névalakhoz, amely alá a bibliográfiai tételt besorolták. A névvariánsok, tehát e 

nevek nem egységesített alakjai képezik az utalótétel saját besorolási adatát. Az utalótétel 

vezeti el a nevet nem egységesített alakjánál kereső olvasót ahhoz az egységesített név-

alakhoz, ami alá a dokumentum bibliográfiai adatait tartalmazó tételt besorolták. Az egy-

ségesítő utalótétel saját besorolási adata tehát nem egységesített, míg a bibliográfiai tétel 

besorolási adata mindig egységesített annak érdekében, hogy a személyek, testületek mű-

vei, a földrajzi nevek és címek – függetlenül a bibliográfiai leírásban közölt variánsoktól – 

egy kiválasztott név alatt egy helyen legyenek összegyűjthetők. 

Rendkívül nagy szerepe van a megtalálhatóság szempontjából. 

 

38. kép Szerzői főtétel, amelynek a besorolási adatához utaló tartozik, mert a 

rendszó több elemű 



BIBLIOGRÁFIAI ADATFELDOLGOZÁS II. 

53 

 

39. kép A bibliográfiai tétel jelzése alapján önálló utalótétel készül 

A hivatkozás 

A hivatkozást más néven magyarázatos utalónak is szokták nevezni, mert a „lásd” kötő-

szóhoz még magyarázat, vagy más szöveg is társul. 

 

40. kép Magyarázatos utaló 

A hivatkozást két kitüntetett névalak összekapcsolására használják. 

Clemens, Samuel Langhorne (1835-1910 lásd még Twain, Mark (1835-1910) 

Az általános magyarázatos utaló viszont nem egy konkrét névalakhoz vezet el, hanem 

keresési útvonalat ad meg.  

 

41. kép Általános magyarázatos utaló 

Utalások csak a besorolási rekordban vannak, részletesen lásd a Besorolási rekord cí-

mű leckében. 
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3.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A cédulakatalógusba kerülő tételek tételgarnitúrát alkotnak. A tételek két nagy csoport-

ra oszthatók: 

1. bibliográfiai tételek 

2. utalótételek 

A bibliográfiai tétel vagy főtétel, illetve melléktétel. A főtétel szerző vagy cím szerinti 

tétel lehet. Ez utóbbi azonban csak akkor, ha nincs szerző, vagy háromnál több szerző van. 

A melléktétel cím szerinti, közreműködői vagy tárgyi melléktétel. 

A bibliográfiai tétel mindig tartalmaz bibliográfiai adatot, az utalótétel azonban soha. 

Az utalótételek kitüntetett helyet foglalnak el az információ megtalálhatóságában, a 

katalógus információszervező funkciójának a teljesítésében. 

A HUNMARC bibliográfiai formátum a hozzáférési pontok minősítéséhez átvette a cé-

dulakatalógusnál használt szakkifejezések terminológiáját. 

3.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mi a besorolási adat fogalma? 

2. Mi a különbség bibliográfiai tétel és utalótétel között? 

3. Milyen bibliográfiai tételeket ismer? 

4. Milyen utalótételeket ismer? 

5. Mitől függ egy bibliográfiai tétel neve? 

6. Mi a különbség az alaptétel és a főtétel között? 

7. Milyen melléktételeket ismer? 

8. Mi a tárgyi melléktétel? 

9. Milyen kérdés megválaszolására alkalmas az eredeti címből képzett egységesí-

tett cím? 

10. Mi a „lásd” utaló funkciója? 

11. Mi a hivatkozás funkciója? 

12. Mi az általános magyarázatos utaló funkciója? 
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4. SZEMÉLYNEVEK EGYSÉGESÍTÉSE I. 

4.1 CÉLKITŰZÉS 

Ebben a leckében a rekord hozzáférési pontjaként leggyakrabban előforduló személy-

nevek szabványosításának szabályait tanulja meg. Az információ nemzetközi méretű visz-

szakereshetőségének feltétele a személynevek szabványos leírása a besorolási adatban, 

ezért ez az anyagrész alapvető fontosságú későbbi munkájának az eredményessége szem-

pontjából. A névegységesítést (a hozzá tartozó utalásokkal együtt) vagy jól, vagy rosszul 

lehet megoldani. Ez tanulmányainak eredményessége szempontjából azt is jelenti, hogy 

középút nem képzelhető el. Ha a névegységesítést és a hozzá tartozó utalásokat) nem jól 

végezte el, az információ nem kereshető vissza! 

4.2 A LECKE TÉMAKÖREI 

Összefüggés a bibliográfiai tétel leírási és besorolási része között 

Személynevek a kitüntetett névalakban és az utalókban 

A tulajdonnevek kezelésének fontossága a megtalálhatóság érdekében 

Az egységesített személynév részei 

Az egységesített név nyelvtani alakja és írásmódja 

Az egységesített névben előforduló számok és írásjelek  

Az egységesített besorolási adat és az utaló összefüggése  

4.3 A SZEMÉLYNÉV MINT BESOROLÁSI ADAT  

4.3.1 ÖSSZEFÜGGÉS A BIBLIOGRÁFIAI TÉTEL LEÍRÁSI ÉS BESOROLÁSI RÉSZE 

KÖZÖTT 

A személynév, mint a bibliográfiai tétel leírás részének szerzőségi adata, azt a funkciót 

tölti be, hogy hozzájárul a dokumentum minden kétséget kizáró azonosításához.  

E funkció teljesítésének érdekében a tétel leírás részében a szerzőségi adatokat a forrás 

közléséhez hűen, szó szerint és betűhíven, a könyv közléséhez híven kell leírni. 

A szerzőségi adat szó szerint és betűhíven történő leírása tehát azt a célt szolgálja, hogy 

a katalógus vagy bibliográfia használója a tétel alapján azonosítani tudja a dokumentumot. 

Akár formai, akár tartalmi keresési szempont alapján jutott is el a keresett műről készített 

katalógustételhez, az azon szereplő adatokat ugyanolyan formában fogja keresni a doku-

mentumon is. A tétel alapján megtalált dokumentum azonosító adatainak formailag is meg 

kell egyezni a tételen közölt adatok alakjával. 

Például az olvasó azt a Monszun című könyvet keresi, amelyen a szerző nevének alakja 

Leslie L. Lawrence. 
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42. kép Bibliográfiai tétel a könyvről 

A bibliográfiai tétel besorolási adatában szereplő névalak biztosítja, hogy a szerző művei 

a katalógusban megtalálhatók legyenek, a bibliográfiai tétel leírás részében szereplő 

névalak pedig hozzájárul a dokumentum (esetünkben a könyv) formai azonosításához, 

miután az olvasó a katalógustétel információi alapján megtalálta a könyvet. 

A szerző neve a tétel katalógusba történő besorolásának, illetve visszakeresésének (és 

rajta keresztül a dokumentum megtalálásának) az egyik szempontja. Amikor besorolá-

si/visszakeresési szempont céljára felhasználja a leírás részben feltüntetett nevet, azt a célt 

kívánja vele elérni, hogy a katalógus választ tudjon adni arra a kérdésre, hogy egy bizonyos 

személynek milyen művei vannak meg a könyvtárban vagy egy bizonyos személyről milyen 

műveket lehet találni a gyűjteményben?  

A besorolási adat célja ebben az esetben is az, hogy a szerző műveit megtalálhatóvá 

tegye akkor is, ha a személy élete során többféle nevet viselt. 
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43. kép A szerző neve három különböző alakban a könyv adatait tükröző bibliográ-

fiai leírásban 

Egy szerző művei akkor lesznek megtalálhatók, ha a bibliográfiai tétel leírás részében 

közölt nevet alapul véve, a névből besorolási adatot készít, és ezt az adatot – attól függő-

en, hogy a személy milyen szerzőségi funkciót töltött be, fő-, illetve melléktételi besorolási 

adatként a leírás fölött, illetve a leírás alatt egységesített alakban tünteti fel. Ehhez azt is 

figyelembe kell venni, hogy a személy viselt-e más nevet is élete során, mert ha igen, mint 

az a példában is látható, a különböző nevek közül ki kell választani egyet – ez lesz a kitün-

tetett névalak – és a bibliográfiai tétel számára ezt a nevet kell a továbbiakban alkalmazni, 

mint besorolási adatot.  

Az egységesített besorolási adat tehát a kitüntetett névnek egy olyan szerkesztett név-

alakja, aminek személynevek esetén van rendszó, egyéb elem és kiegészítő elem része. 

A személyt a rekord besorolási adatában mindig ugyanazon a néven kell megnevezni 

és nevét ugyanabban az alakban leírni, függetlenül a leírás részben szereplő névalak-

tól.  

Ha a személy élete során több vagy többféle nevet használt, névváltozatai közül azt 

kell kitüntett névalaknak, így az egységesítés alapjának tekinteni, amelyen a személy 

működését kifejtette. Ha ez nem állapítható meg, a bibliográfia, a katalógus, illetve a 

dokumentációs szolgáltatás gyakorlatában először előforduló nevet kell választani. 

A kitüntetett névalak csak akkor biztosítja a megtalálhatóságot, ha a névvariánsokhoz 

az utalókat is elkészíti. Ennek szükségességéről minden esetben meg kell győződni!  

A példánkban szereplő személy három néven fejtette ki munkásságát: 

– Leslie L. Lawrence 

– Frank Cockney 
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– Lőrincz L. László. 

Hogy a szerző munkáit meg lehessen találni, a három névvariáns közül egyet ki kell vá-

lasztani (a Lőrincz L. Lászlót választottuk), a többihez utalót kell tenni, ami elvezet a ki-

tüntetett névalakhoz. (Bővebben lásd a következő leckében!) 

4.3.2 SZEMÉLYNEVEK A KITÜNTETETT NÉVALAKBAN ÉS AZ UTALÓKBAN 

A tulajdonnevek kezelésének fontossága a megtalálhatóság érdekében 

A tulajdonnév személyt, testületet, földrajzi helyet azonosít, de a művek címe is tulaj-

donnév, a műnek a neve. A tulajdonnév feladata tulajdonosának azonosítása lenne, de az 

azonosítás sok esetben problémákba ütközik. Az első problémát az azonosítás szempontjá-

ból az jelenti, hogy különböző személyeknek, vagy földrajzi helyeknek van azonos nevük. 

Például:  

Waterloo nevű helyből öt is van a világon 

Nagy Károly nevű szerzőtől 482 mű található az OSZK katalógusában, de ezt a ne-

vet több mint húsz szerző viseli, akik között van szépíró, orvos, katona, fizikus, mate-

matikus stb. 

A másik problémát az okozza, hogy ugyanazt a személyt, testületet, földrajzi helyet 

más-más alakú tulajdonnéven neveznek meg, így az azonosításhoz nem elegendő egyetlen 

névforma ismerete és nyilvántartása.  

Ókor szerzők neve műveik különböző kiadásain koronként más-más alakban fordul elő. 

Vergilius neve például az alábbi alakokban szerepel az egyes kiadványokon:  

 

Publius Vergilius Maro; Virgil; Publius Virgilio Maro; Virgile; Vergilio; 

Wergiliusz; Vergil; Virglio; P. Virgilius Maro; P. Virgil Maro stb. 

 

Az is gyakran előfordul, hogy ugyanaz a személy működése folyamán eltérő nevet 

használt különböző művein. Például az előzőekben említett Lőrincz L. László vagy Neme-

re István, aki tíz különböző néven írta regényeit. 

De ugyanez a helyzet a testületi nevekkel és a földrajzi nevekkel is. A testületek, föld-

rajzi helyek neve fennállásuk hosszú ideje alatt meg is változik. 

Ezekből a példákból is nyilvánvaló, hogy a gyűjtemények kezelhetősége, a szerző mű-

veinek megtalálhatósága, a testület, a földrajzi hely azonosíthatósága érdekében a tulaj-

donnevek adatbázisokban való használatához, a visszakereshetőséghez szabályozni kell a 

nevek felhasználható alakját. 

A hagyományos cédulakatalógusok korában a kitüntetett névforma alatt gyűjtötték ösz-

sze a dokumentumokról készített bibliográfiai leírásokat, az eltérő névformákról pedig 

utaló tételeket készítettek és helyeztek el a betűrendnek megfelelően. Az eredmény tekinte-

tében az elektronizáció korában is ez a cél, csak a megvalósítás technikája változott és több 

lehetőséget ad a pontosabb azonosításra.  

A kitüntetett és az ettől eltérő névformákat tartalmazó besorolási állomány rekordjai 

kapcsolódnak a dokumentumok leírásait tároló bibliográfiai rekordokhoz. Ennek az ered-
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ménye, hogy amikor a használó egy általa ismert névforma alapján keres, a kitüntetett for-

mánál jut hozzá az adott személlyel, testülettel (rendezvénnyel), földrajzi névvel kapcsola-

tos valamennyi dokumentum adataihoz, hiszen a kitüntetett névforma rekordjához kapcso-

lódnak az eltérő alakok rekordjai, illetve maguknak a kitüntetett névformáknak a rekordjai 

is tartalmaznak utaló mezőket. Ha az adott integrált könyvtári rendszer lehetővé teszi, a 

felhasználó a besorolási állományban is kereshet és akkor nyilvánvalóvá válnak számára a 

névalakok közötti kapcsolatok. Az authority fájlokban önálló keresést enged például a 

Library of Congress adatbázisa,
11

 a magyar fejlesztésű OPAC-okban ezeket a fájlokat a 

felhasználók nem látják.  

A hálózatba kötött elektronikus katalógusok korában megoldást kíván a névnyilvántar-

tások egységes és közös kezelése nem csak országos, hanem nemzetközi szinten is.  

Az egységesített személynév részei 

Az egységesített nevet teljes alakjában kell leírni és az egységesített név egyik eleme 

sem tartalmazhat rövidítést (kivéve a szerzőségi funkció megnevezését és azt az esetet, 

amikor a személy nem teljes nevén, hanem annak egyes elemek elhagyásával vagy rövidí-

tésével kialakított rövidebb alakjában vált ismertté). Ennek a szabálynak azért van jelentő-

sége, mert a tételt a besorolási adata alapján sorolják betűrendbe, aminek során betűről 

betűre haladnak, tehát más a betűrendi helye egy teljes névnek és más ugyanezen név rövi-

dített alakjának.  

 

44. kép Az egységesített név részei a főtétel és a tárgyi melléktétel besorolási ada-

tában 

A rendszó a besorolási adat első eleme, ami személynevek esetén általában a család-

név
12

. A besorolási adat rendszavának a kijelölése a cédulakatalógusban aláhúzással 

történik, az elektronikus katalógusban HUNMARC-formátumban almezőnek a tartal-

ma. A szöveges kiegészítő elemet mindig magyar nyelven kell leírni és rövidíthető, 

mert a betűrendbe soroláskor nem veszik figyelembe. 

Bizonyos esetektől eltekintve nem részei az egységesített névnek 

a megszólító címek, például: Mrs.
13

  

a kitüntető címek, például: Kossut-díjas, 

                                                      
11

 Library of Congress Authorities. URL: http://authorities.loc.gov/ 
12

 A rendszó-megállapítás részletes szabályait lásd a következő fejezetekben. 
13

 A kivételek részletes szabályait A modern névhasználat nyelvterületenként c. fejezet tartalmazza. 

http://authorities.loc.gov/
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a képzettséget, tudományos fokozatot jelölő címek, például: kandidátus, dr., phd 

a nemesi nevek és címek
14

, 

a foglalkozásra, tevékenységi körre, betöltött méltóságra utaló kifejezések, 

a származási vagy működési hely, illetve a munkahely megnevezése. 

Az egységesített név nyelvtani alakja és írásmódja 

A kitüntetett névalakban az egységesített nevet egyes szám alanyesetben, a bibliográ-

fia vagy a katalógus által használt írásrendszerben (azaz Magyarországon latin betűk-

kel) kell leírni. 

A leírásban a név a könyvön közölt formában (itt birtokos esetben), a könyv formai 

azonosítása céljából: 

Q. Horati Flacci carmina / recensuit Fredericus Klingner. – Lipsiae : in aedibus 

B.G. Teubneri, 1939. – XX, 379 p. ; 20 cm 

Szövegmagyarázatok a lábjegyzetekben 

A besorolási adatban a szerző neve egységesített alakban: 

Horatius Flaccus, Quintus (i.e. 65-i.sz.8.) 

  Q. Horati Flacci carmina / recensuit Fredericus Klingner. – Lipsiae : in aedibus 

B.G. Teubneri, 1939. – XX, 379 p. ; 20 cm 
Szövegmagyarázatok a lábjegyzetekben 

   Mt.: Klinger, Fredericus (1883-1929) (jegyz. ell.) 

A személynevek szöveges kiegészítő adatait a katalógus, illetve bibliográfia nyelvén, 

rövidített formában kell közölni (ha van a szónak rövidíthető alakja). A kiegészítő adat 

kezdőbetűjének kis-, illetve nagybetűs írásmódja az alkalmazott nyelv helyesírási szabá-

lyaitól függ. Példánkban a melléktétel besorolási adatának kiegészítő eleme magyar nyel-

vű, mert magyar nyelvterületen a katalógus nyelve magyar. A magyar nyelv helyesírási 

szabályai szerint a „jegyzetekkel ellátta” szókapcsolat kisbetűvel írandó, mert nem tulaj-

donnév. 

Az egységesített besorolási adatban a rendszó első elemét nagy kezdőbetűvel kell írni. 

A név további szavainak (elemeinek) nagy kezdőbetűs írásmódjára a személy nemzeti 

hovatartozásának megfelelő helyesírási szabályok érvényesek. 

Eredeti névalak német nyelvterületen: Werner von zum Berge 

Egységesített névalak: Zum Berge, Werner von (1908-1967) 

(A „zum” névelőzék a rendszó első eleme, ezért a besorolási adatban nagy kezdőbetűvel kell írni.) 

 

Utalótételek nem egységesített besorolási adatában nem kell megváltoztatni a névele-

mek nagy, illetve kis kezdőbetűs írásmódját, ha a besorolási adat az egységesített névtől 

csak a névelemek sorrendjében tér el.  

                                                      
14

 A kivételeket lásd a Nemesi nevek c. alfejezetben. 
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A fenti példában látható egységesített névalakhoz egységesítő utalótétel is tartozik. Az 

egységesítő utalótétel a nem egységesített névalaktól vezet el az egységesített névalakhoz: 

Az egységesített névben előforduló számok és írásjelek  

A besorolási adatban  

római számmal kell közölni az uralkodók és pápák sorszámát: 

János Pál (pápa), XXIII. 

arab számmal kell leírni az életrajzi kiegészítő elemeket 

Mann, Thomas (1875-1955) 

a forrás közléséhez hűen kell közölni a nevet pótló adatként leírt jelet 

Első huszár 

A besorolási adatban a személynevet ki kell egészíteni az alábbi írásjelekkel: 

Ha a besorolási adatban a névelemek sorrendje a személy névhasználatától eltér, a sor-

rendcserét a hátravetett névelem elé tett vesszővel kell jelölni:  

Eredeti névalak: Publius Ovidius Naso 

Egységesített név: Ovidius Naso, Publius (i.e. 43-i.sz.18) 

Többszörös sorrendcsere esetén minden sorrendcserét jelölni kell: 

Eredeti névalak: St. Thomas Becket 

Egységesített név: Tamás, Szent, Becket (1117-1170) 

A kiegészítő adatokat kerek zárójel-párba kell foglalni. 

Több kiegészítő adat esetén minden egyes kiegészítő adatot külön-külön zárójel-párban 

kell leírni, vagy a közös zárójelen belül az adatokat pontosvesszővel tagolni. 

Az uralkodói nevek kiegészítő adataként leírt birodalom, ország vagy más területi egy-

ség neve után kettőspontot kell tenni, és ezt a kettőspontot nem előzi meg szóköz! 

István (Magyarország: király) I., Szent 

A kiegészítő adatként leírt életrajzi dátumok becsült, illetve kétséges voltát kérdőjellel 

kell jelölni. 

Váczi Joachim (? -1839) 

Az egységesített besorolási adat és a „lásd” típusú utaló összefüggése  

A könyvtári dokumentumokat leíró tételek az információk nyelvi különbségeket áthida-

ló nemzetközi visszakereshetőségének egységes alapelvéből kiindulva megalkotott szabá-

lyok szerint kerülnek a leíró katalógusokba. Nem várható el azonban, hogy a felhasználók 

is pontosan ismerjék ezeket a szabályokat és alkalmazzák is azokat a katalógusból vagy 

bibliográfiából történő visszakereséskor. Ugyanazt a formai adatot (például egy több elem-

ből álló személynevet) többféle névalaknál is lehet keresni attól függően, hogy a felhaszná-
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ló melyik névelemet ismeri, vagy számára melyik névelem szerinti megközelítés a logikus. 

Keresése akkor lesz eredményes, ha a keresett formai információ gondolati képe megegye-

zik a könyvtári egységesítési szabályok szerint megalkotott besorolási adat egységesített 

alakjával. Ha a felhasználó a nemzetközileg elfogadott szabályok szerinti névalaknál keres, 

keresésének eredménye egy bibliográfiai tétel. 

Például:  

Az olvasó Jack London könyvtárban meglevő műveit keresi. Azt már az általános 

iskolában megtanulta, hogy keresztnévnél nem lehet keresni, tehát a „London” (egy 

személynév) lesz az a formai elem, amit ismeretei szerint keresni lehet.  

 

45. kép Keresés a szerző kitüntetett névalakjánál 

Az olvasó keresőképe megegyezett a könyvtári egységesítési szabályok szerint a bib-

liográfiai tétel besorolási adataként megalkotott személynév típusú adat formájával, ezért a 

keresés eredménye közvetlenül az a bibliográfiai tétel lesz, ami elvezet a dokumentumhoz. 

A másik példában az olvasó Leslie L. Lawrence könyvtárban meglevő műveit keresi. A 

szerzőt ezen a néven ismeri, tehát az ő – személynévre – irányuló keresőképe „Leslie L. 

Lawrence”, amiből a „Lawrence” lesz az a formai elem, amit a felhasználó ismeretei sze-

rint keresni lehet. Mi történik, ha nem a kitüntetett névalak szerint keres? 
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46. kép A nem kitüntetett névalaknál történő keresés eredménye cédulakatalógus 

esetén  

Az elektronikus katalógusban ezt az utalást a kitüntetett névalak besorolási rekordjának 

400-as mezője kapcsolja automatikusan a kitüntetett névalakhoz.  
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47. kép A kitüntetett névalak besorolási rekordja a LC katalógusában MARC 21 

formátumban 

 

48. kép Ugyanaz a rekord mezőneves megjelenítési formátumban 

Az olvasó keresőképe ebben az esetben nem egyezett meg a könyvtári egységesítési 

szabályok szerint megalkotott kitüntetett névalakkal, ezért a keresés eredménye egy „lásd 

típusú” utaló, ami tájékoztatja a felhasználót arról a névformáról, ami alatt a keresett do-

kumentum adatait tartalmazó bibliográfiai tétel megtalálható a cédulakatalógusban. Elekt-
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ronikus katalógusban nincs szükség két lépcsős keresésre, a kapcsolatot a rendszer automa-

tikusan létrehozza a 400-as és a 100-as mezők kapcsolatával. 

Az információhoz való sok szempontú hozzáférés biztosításának követelményéből 

ered, hogy utalót kell készíteni minden olyan esetben, amikor a rendszó több elemű. 

Kitüntetett névalak: Trattner-Károlyi István (1794?-1863) 

„Lásd” utaló:  

Károlyi István, Trattner- lásd Trattner-Károlyi István (1794?-1863) 

Ha cédulakatalógust készít, az utalótétel elkészítése a feldolgozó munka utolsó szaka-

sza! Csak akkor készülhet, ha már minden kitüntetett névalak elkészült és látni lehet, 

hogy melyek azok az adatok, amelyekhez utalót kell tenni. A bibliográfiai tételen fel-

tüntetett utalás alapján készül el az önálló utalótétel. A bibliográfiai tételen szereplő 

utaláshoz nem tehető be a bibliográfiai tétel! Ahhoz önálló utalótétel szükséges rend-

szókijelöléssel! 

Ha elektronikus katalógust szerkeszt, a besorolási adatok állományát önálló munkafo-

lyamat eredményeként hozzák létre és tartják karban folyamatosan.  

4.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

Az egységesített személynév rendszó – egyéb elem – kiegészítő elem részekre oszlik. 

Ha a rendszó több elemű, vagy a személy több néven ismert, illetve ugyanannak a névnek 

variációi is vannak, utalót kell készíteni, ami a kitüntetett névalakra mutat. 

4.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mi „egységesített besorolási adat” és a „besorolási adat” közötti különbség? 

2. Nevezze meg az egységesített személynév részeit a főtétel besorolási adatában 

3. Nevezze meg az egységesített személynév részeit a közreműködői melléktétel 

besorolási adatában 

4. Az egységesített besorolási adatban milyen nyelven kell közölni a személynév 

kiegészítő adatait? 

5. Mi a rendszó fogalma? 

6. Mi a „lásd” utaló fogalma? 

7. Mikor és miért van szükség „lásd”utalóra? 
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5. SZEMÉLYNEVEK EGYSÉGESÍTÉSE II. 

5.1 CÉLKITŰZÉS 

Ebből a leckéből a modern névhasználatban szokásos nevek egységesítési szabályait ta-

nulhatja meg. Ezek között névelőzékes családnevek is előfordulnak, amelyeknek az egysé-

gesítése nyelvterületenként eltérő lehet. A lecke nem tér ki minden nyelvre, csupán ízelítőül 

mutatja be azokat a nyelvterületeket, amelyek szerzői Magyarországon gyakrabban előfordulnak. 

A névelőzékes nevek egységesítése egy kissé nehezebb anyagrész, több időt igényel az 

elsajátítása.  

Az alábbi kérdések tisztázása különösen fontos: 

Személynevek egységesítésekor a névalak vagy a személy nyelvi hovatartozása határoz-

za meg a névegységesítés szabályát? 

Melyek azok a nyelvterületek, amelyek esetében a névelőzék a rendszó részét képezi? 

Melyek a kivételek? 

Melyek azok a nyelvterületek, amelyek esetében a névelőzék nem képezi a rendszó ré-

szét? Melyek a kivételek? 

Gondosan válaszoljon a lecke végén található önellenőrző kérdésekre, amelyek a tan-

anyag lényeges és sok gondot okozó részeit emelik ki. 

Javaslom, hogy gyűjtsön az egyes nyelvterületekre jellemző személyneveket és próbálja 

meg azokat egységesíteni. A gyűjtéshez felhasználhat lexikonokat, például a Világirodalmi 

lexikont, a Művészeti lexikont, de használhatja az egyes tudományterületek kézikönyveit 

vagy enciklopédiákat is. Segítségére lehet A személyek neve, mint a katalógusok besorolási 

adata az egyes nemzetek gyakorlatában. – Budapest : OSZK-KMK, 1984. című segédanyag 

is. 

5.2 A LECKE TÉMAKÖREI 

A modern névhasználat 

Az egyszerű személynév 

Írói nevek, művésznevek, álnevek és pótnevek 

A névelőzékes családnév 

A gyakrabban előforduló névelőzékek és helyük a besorolási adatban nyelvterületen-

ként 

1) Francia nyelvterület 

2) Dán személyek 

3) Angol nyelvterület 

4) Spanyol nyelvterület 

5) Olasz személyek 

6) Portugál nyelvterület 

7) Belga személyek 

8) Holland személyek 

9) Norvég személyek 

10) Svéd személyek 
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5.3 A MODERN NÉVHASZNÁLAT 

5.3.1 AZ EGYSZERŰ SZEMÉLYNÉV 

A modern névhasználatban a személy neve családnévből (vagy a családnév funkcióját 

betöltő felvett névből) és egyéni névből áll. A nemzeti névhasználatnak megfelelően az 

egyéni név magyar személyek esetén követi a családnevet, a nem magyar személyek esetén 

pedig megelőzi azt. Egyes országokban, illetve nyelvterületeken atyai név (patronima) is 

részét képezi a személy nevének.  

Például:  

Anton  Pavlovics  Csehov 

egyéni név   atyai név   családnév 

A személy családneve a modern névhasználatban lehet egyszerű név, összetett név és 

névelőzékes családnév, illetve ez utóbbiak kombinációi. 

Az egyszerű név egy elemű családnevet jelent, például 

Petőfi Sándor 

A modern névhasználatnak megfelelően a személy névelemei közül 

rendszónak általában a családnév, 

egyéb névelemnek az egyéni név és az atyai név minősül. 

A rendszót a névelemek eredeti sorrendjéből kiindulva kell megállapítani és a besoro-

lási adat első elemévé tenni úgy, hogy ha az eredeti névhasználat szerint más névelem 

megelőzte, azt a névelemet hátra kell vetni. A névelemek sorrendjének megváltozását 

vessző jelzi. 

Eredeti névhasználat szerint: Thomas Mann 

Eljárás a név egységesítésekor: 

 

49. kép Az egységesített névalak kialakítása 

Ha az eredeti névalak nem latin betűs, a besorolási adatban transzliterálva kell a nevet 

leírni: 

Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904) 
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5.3.2 ÍRÓI NEVEK, MŰVÉSZNEVEK, ÁLNEVEK ÉS PÓTNEVEK 

Ha a személy irodalmi, művészi tevékenységét nem valódi nevén fejtette ki, hanem he-

lyette a felvett nevet rendszeresen használta,  

ez az írói névnek minősülő név a személy egységesített neve. A valódi névről utalót 

kell készíteni. 

Kitüntetett név: Voltaire (1694–1778) 

Utaló: Arouet, François Marie d’ lásd Voltaire (1694–1778) 

Kitüntetett név: Molière (1622-1673) 

Utaló: Poquelin, Jean Baptiste lásd Molière (1622-1673) 

Ha az írói név valamely eleme családnévnek minősíthető szó, e névelem a rendszó. 

Kitüntetett név: Twain, Mark (1835-1910) 

Utalók: Mark Twain lásd Twain, Mark (1835-1910) 

Ha az írói névnek nincs családnév eleme, a névelemek eredeti sorrendjüket megtartva 

együtt minősülnek rendszónak.  

Ha a név határozott névelővel kezdődik, a névelőt hátravetve egyéb elemként kell kö-

zölni az egységesített névben. A névelővel kezdődő névalakról utalót kell készíteni. 

Kitüntetett név: Vas Gereben (1823-1868) 

Utaló: Radákovics József lásd Vas Gereben (1823-1868) 

Kitüntetett név: Stricker, Der (13. sz. első fele) 

Egységesítő utaló: Der Stricker lásd Stricker, Der (13. sz. első fele) 

Ha a személy működése során csak alkalmilag használ más nevet, ez a név álnévnek 

minősül. Az egységesített név ebben az esetben a személy valódi neve, az álnévről 

utalót kell készíteni. 

Ha a személy működése során valódi nevét körülírással (apellatívummal) vagy jellel 

(kriptonimával) helyettesítette, vagy magát valamely műve szerzőjeként nevezte meg 

(titlonima), valódi neve azonban megállapítható, egységesített névként a valódi nevet kell 

megadni.  

Ha a valódi név nem állapítható meg, az apellatívumot, illetve kriptonimát kell az egy-

ségesített nevet pótló adatként közölni. Ha a körülírás vagy jel első eleme névelő, azt hát-

ravetve kell közölni. A körülírás és a jel elemei együtt alkotják a rendszót. A jeleket eredeti 

írásrendszerükben, a betűk kis-, illetve nagy írásmódját, a számok arab, illetve római szá-

mokkal való közlését, az ékezetek, központozási jelek használatát hűen követve kell leírni 

az egységesített besorolási adatban. 

 

Kósa Zoltán 

Utaló: K.Z. lásd Kósa Zoltán 
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Bujdosó Csilla 

Utaló: BU-csi lásd Bujdosó Csilla 

Azoknak a – főképp középkori és reneszánsz – személyeknek, akik valódi nevük isme-

retlensége miatt a nemzeti hovatartozásuknak megfelelő bibliográfiai gyakorlatban va-

lamilyen pótnéven ismeretesek, e pótnév az egységesített nevük. 

A pótnév jelölheti a személyt körülírással, főművének mestereként vagy nevének kez-

dőbetűivel és a „Mester” szóval. A pótnevet a személy nemzeti hovatartozásának meg-

felelő nyelvű alakban kell leírni. 

M. S. Mester (16. sz.) 

Anonymus (III. Béla jegyzője ; 12-13. sz.) 

Meister von Hohenfurt (14. sz.) 

Utaló: Hohenfurti Mester (14. sz.) lásd Meister von Hohenfurt (14. sz.) 

Azoknak a főként 15-16. századi művészeknek, akiknek – bár valódi nevük ismert – a 

nemzeti hovatartozásuknak megfelelő bibliográfiai gyakorlat állandósult melléknevükön 

tart számon, e nevük az egységesített név.  

5.3.3 A NÉVELŐZÉKES CSALÁDNÉV 

Névelőzékes a név, ha a családnevet prefixumok előzik meg: 

 névelő (el, l’, la, le, les, li, lo) 

Manuel Antonio Las Heras 

 előljáró (af, an, auf, auf dem, auf der, d’, da, dagli, dai, dal, dalla, dalle, 

das, de, dei, de la, de las, de los, degli, delle, dos, in, ten, ter, van, van den, 

van der, van’t, ver, von, von der, zu),  

Friedrich von Schiller 

 előljáró és névelő 

Jean de La Fontaine 

 előljáróval összevont névelő (am, auf’m, aus’m, del, della, des, du, im, 

vom, zum, zur)  

Arnold zum Berg 

Névelőzékes a név, ha a családnevet minősítő névelőzékek előzik meg, mint 

a szent szó különféle nyelvű változatai: Saint, Sainte, San, Santa, St., Szent, 

Jacques Saint-Simon 

a családi kapcsolatra utaló szavak:  

Ben, Fitz, M’, Mac, Mc = fia valakinek ; A’, Ap’, O’ = leszármazottja valakinek ; 

Sobrinho = unokafivér, Junior = ifjabb, Pai=apja, Net(t)o=unokája, Filho=fia. 
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Henry O’Connor 

A prefixumok tulajdonságai, hogy közülük több összeolvadhat a név fő részeivel, pél-

dául: 

Theodor Aufdemhamm 

Másokat külön írják kis vagy nagy kezdőbetűvel a nyelv, illetve a személy szokásaitól 

függően, vagy a külön írott prefixumok kötőjellel vagy anélkül kapcsolódnak a családne-

vekhez. 

Névelőzékes családnevek rendszavának megválasztásakor az eldöntendő kérdés, hogy a 

névelőzék részét képezi-e a rendszónak vagy sem. 

Ha a névelőzéket kötőjel kapcsolja a családnévhez vagy azzal egybeírják, vagy ha a 

prefixum minősítő névelőzék, a névelőzék és a családnév együtt alkotja a rendszót, 

vagyis a névelőzék a rendszó első elemévé válik (portugál minősítő névelőzék a második 

elemmé, mert ott ez a prefixum nem megelőzi, hanem követi a családnevet). Minden más 

esetben a személy nyelvi hovatartozása dönti el, hogy a prefixum része-e a rendszónak 

vagy sem.  

(Lásd a következő alfejezetet). 

Nemzeti névhasználat szerinti névalak: Augustin de La-Rosa Toro 

Kitüntetett névalak: La-Rosa Toro, Augustin de (1919–) 

Egységesítő utaló:  

Rosa Toro, Augustin de La- lásd La-Rosa Toro, Augustin de (1919–) 

A példában a névelőzék (La) a rendszó első eleme, mert kötőjellel kapcsolódik a csa-

ládnévhez. 

Nemzeti névhasználat szerinti névalak: Camille Saint-Saëns 

Kitüntetett névalak: Saint-Saëns, Camille (1835–1921) 

Utaló: Saëns, Camille Saint lásd Saint-Saëns, Camille (1835–1921) 

A példában a névelőzék (Saint) a rendszó első eleme, mert minősítő névelőzék. 

Nemzeti névhasználat szerinti névalak: Gilbert Albott A’ Beckett 

Kitüntetett névalak: A’ Beckett, Gilbert Albott 

Utaló: Beckett, Gilbert Albott A’ lásd A’ Beckett, Gilbert Albott  

A példában a névelőzék (A’) a rendszó első eleme, mert minősítő névelőzék. 

A személy nyelvi hovatartozásának a megállapítása 

Ha a névelőzék névelő, elöljáró vagy névelővel összevont elöljáró, és az nem kapcsoló-

dik kötőjellel a családnévhez, a személy nemzeti, illetve nyelvi hovatartozása dönti el, 

hogy a prefixum része-e a rendszónak vagy sem. Mindenekelőtt azt kell tisztázni, hogy mit 

jelent a személy nyelvi hovatartozása. 



BIBLIOGRÁFIAI ADATFELDOLGOZÁS II. 

71 

Ebben a kérdéskörben azt kell vizsgálni, hogy a személy jellemzően milyen nyelven 

ír, illetve melyik államnak a polgára és nem azt, hogy nevének alakja melyik nyelvte-

rületre jellemző. 

 

Az alábbi példában a névelemek eredeti sorrendje azt sugallja, hogy a szerző német:  

Irma von Starkloff Rombauer  

A név egységesítése előtt feltétlenül tisztázni kell, hogy csak a névalak német-e, vagy a 

személy nyelve is, azaz a szerző milyen nyelven ír. Ehhez igénybe vehet könyvön kívüli 

forrásokat (például lexikonokat, kézikönyveket), de maga a leírandó dokumentum is tartal-

mazhat olyan járulékos információkat, amelyek segítenek a személy nemzeti hovatartozásának 

eldöntésében. 

A könyv angol nyelvű, New Yorkban adták ki, nem tartalmaz utalót a fordításra. A 

fülszöveg információja szerint az Amerikában élő Rombauer asszony legújabb sza-

kácskönyvéről van szó. Ezek az információk valószínűsítik, hogy a könyvet a szerző 

eredetileg angol nyelven írta.  

 

A személy nyelvi hovatartozásának vizsgálata után azt kell figyelembe venni, hogy az 

Egyesült Államokban élő férjezett asszonyok névelemeinek sorrendje: 

1. saját egyéni nevük 

2. saját lánykori családnevük 

3. a férj családneve. 

Ezt követően lehet megalkotni a kitüntetett névalakot, figyelembe véve az Egyesült 

Államokban használatos katalogizálási szabályzatot, aminek értelmében a rendszó a 

második családnév. 

 

A szerző nyelvi hovatartozása szerint tehát Amerikában élő angol, neve névelőzé-

kes összetett asszonynév, amiből a nemzeti katalogizálási szabályzat értelmében a má-

sodik családnév a rendszó.  

Ennek alapján az egységesített névalak: 

Rombauer, Irma von Starkloff (1877–1962) 

Az utaló: 

Starkloff Rombauer, Irma von lásd Rombauer, Irma von Starkloff (1877–1962) 
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Névegységesítéskor tehát végig kell gondolni: 

1. A személy jellemző nyelvi megnyilvánulásai alapján melyik nyelvterületre tartozik. 

Ennek forrásai a könyv járulékos információi: 

– a szöveg nyelve és a fordításra való utaló, 

– a könyv előszava, 

– a „fülszöveg” információi 

– lexikonok, kézikönyvek 

2. A névelemek funkciói, úgymint 

– a családnév típusa 

– a névelőzék része-e a rendszónak vagy sem 

3. A rendszó megállapítása. 

A rendszó megállapításának módja több elemű nevek esetén 

Több elemű neveknél az esetek egy részében komoly nehézséget okoz a nemzeti név-

használat szerinti alakból a rendszó értékű elem megválasztása. Ilyen esetekben tanácsos a 

névelemek minősítése.  

Nézzük ezt elemenként az alábbi összetett ír név példáján: 

A nemzeti névhasználat szerinti forma: 

Domhnall Mac Donnchadha Ó Briain 

Domhnall: első megközelítésben nem sikerül minősíteni a névelemet, mert nem tudja 

megállapítani, hogy családnév-e vagy egyéni név.  

Mac: családi kapcsolatra utaló minősítő névelőzék és mint a neve is mutatja, megelőzi a 

családnevet, tehát az utána következő névelem, a 

Donnchadha: családnév.  

Ó: minősítő névelőzék, ami esetünkben a második családnevet előzi meg. 

Briain: második családnév. 

Most már vissza lehet térni az első névelemhez (Domhnall), amiről a többi lehetőség 

kizárásával megállapítható, hogy a személy egyéni neve, vagyis semmiképp nem része a 

rendszónak. Az elemzéssel arra a következtetésre jutott, hogy mivel több családnév is van 

a személy nevében, összetett névről van szó. Ezt követően meg kell állapítani a személy 

nemzeti hovatartozását ahhoz, hogy az összetett családnévből ki tudja választani a 

rendszóértékű elemet. Miután megállapította, hogy ír személyről van szó, kiválasztható a 

rendszó is, miszerint összetett nevű ír személyek esetén a rendszó a második családnév. A 

második családnevet is megelőzi azonban egy családi kapcsolatra utaló névelőzék, ami 

minden nyelvterületen része a rendszónak. Az elemzés alapján tehát az egységesített név: 

 

Ó Briain, Domhnall Mac Donnchadha (15. sz.) 

Az első családnév egyéb névelem lett, amiről (és névelőzékes változatáról is) el kell ké-

szíteni az utalókat: 
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1. 

Donnchadha Ó Briain, Domhnall Mac 

lásd Ó Briain, Domhnall Mac Donnchadha (15. sz.) 

 

2. 

Mac Donnchadha Ó Briain, Domhnall  

lásd Ó Briain, Domhnall Mac Donnchadha (15.sz.) 

A gyakrabban előforduló névelőzékek és helyük a besorolási adatban 

nyelvterületenként 

1. Német nyelvterület, ahol a névelővel összevont elöljáró a rendszó első eleme 

A rendszó első 

elemét alkotó név-

előzékek  

Nemzeti névhasználat 

 szerinti névalak 

Egységesített névalak a besorolási adatban 

am  

auf’m 

aus’m 

beim 

im 

vom 

zum 

zur 

 

latin eredetű név-

ből származó név-

elő, például: le 

Ernst aus’m Werth 

Ludwig vom Stein 

Friedrich vom und zum 

Stein 

Karl Heinz von zur 

Mühlen  

Karl zum Winkel 

 

Gertrud von Le Fort 

Aus’m Werth, Ernst 

Vom Stein, Ludwig 

Stein, Friedrich vom und zum 

Zur Mühlen, Karl Heinz von 

Zum Winkel, Karl 

 

 

 

Le Fort, Gertrud von 

Nemzeti névhasználat szerinti névalak: Karl zum Winkel 

Kitüntetett névalak: Zum Winkel, Karl (1920-) 

Utaló: Winkel, Karl zum lásd Zum Winkel Karl (1920-) 

 

Ha egynél több, kötőszóval összekapcsolt névelőzék tartozik a névhez, a rendszó a név-

előzéket követő elem: 

Nemzeti névhasználat szerinti névalak: Heinrich Friedrich Karl vom und zum Stein  

Kitüntetett névalak: Stein, Heinrich Friedrich Karl vom und zum (1757-1831) 

Utaló: zum Stein, Heinrich Friedrich Karl vom und lásd Stein, Heinrich Friedrich 

Karl vom und zum (1757-1831) 

Német nyelvterületen a névelő és elöljáró (összevonás nélkül) nem része rendszó-

nak. 
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2. Prefixumok német nyelvterületen 

Az egységesített névben 

egyéb elemként leírandó 

névelőzékek 

Nemzeti névhasználat szerinti 

névalak 

Egységesített névalak a besorolási 

adatban 

an (an dem, an der) 

auf (auf dem, auf der) 

aus (aus dem, aus der) 

bei (bei dem, bei der) 

der, die, das 

in (in dem, in der) 

von (von dem, von 

der) 

zu (zu dem, zu der) 

Friedrich Heinrich von der Hagen 

 

 

 

 

 

 

Adolf Friedrich von Schack 

Georg Ludwig von und zu Urff 

 

Hagen, Friedrich Heinrich von der 
(1780–1856) 

egységesítő utalótétel: 

 der Hagen, Friedrich Heinrich von  

   lásd 

   Hagen, Friedrich Heinrich von der 

(1780–1856) 

Schack, Adolf Friedrich von (1815–1894) 

Urff, Georg Ludwig von und zu (1738–

1791) 

 

A megszólító címeket, mint Baron, Baronin, Baronesse, Freiherr, Freifrau, Freiin, 

Fürst, Fürstin, Graf, Gräfin, Prinz, Prinzessin elhagyják az egységesített névből (tehát 

hátra sem kell vetni). A „von” névelőzék a nemességet jelzi, az egységesített névből 

elhagyható, de közölhető is (hátravetve).  

Nemzeti névhasználat szerinti névalak: Friedrich von Schiller 

Egységesített névalak: Schiller, Friedrich (1759–1805) 

Mivel a „von” névelőzéknél esetleg több keresés várható, az utaló helyett célszerűbb a 

keresési útvonalat megadó hivatkozás használata: 

von 

A „von” névelőzékkel kezdődő német személyek nevét lásd a névelőzéket  

követő szónál. Ha a név ott nem található, keresse azt a követő névelemnél 

Francia nyelvterület 

3. Névelővel összevont elöljárók 

A rendszó első elemét 

alkotó névelőzékek  
Nemzeti névhasználat 

szerinti névalak 

Egységesített névalak a besorolási adat-

ban 

des 

du 

l’ 

la 

le 

les 

Jean de La Fontaine 

 

 

 

 

Roland Le Cordier 

Joachim du Bellay 

La Fontaine, Jean de (1821–1893) 
egységesítő utalótétel: 

Fontaine, Jean de La 

    lásd 

    La Fontaine, Jean de (1821–1893) 

Le Cordier, Roland 

Du Bellay, Joachim (1522–1560) 

A névelővel összevont elöljáró a rendszó első eleme. 
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4. Az egységesített névben egyéb elemként leírandó névelőzékek 

Az egységesített 

névben egyéb elem-

ként leírandó név-

előzékek 

Nemzeti névhasználat 

szerinti névalak 

 

Egységesített névalak a besorolási adatban 

d’ 

de 

Alfred de Musset Musset, Alfred de (1810–1857) 

Dán személyek 

A dán névelőzékes nevek általában idegen eredetűek. A névelőzék kezelésére vonat-

kozóan a név nyelvi eredetének megfelelő nemzeti, illetve nyelvi szabályok érvénye-

sek. 

Angol nyelvterület  

A brit-angol névelőzékes nevekre jellemző, hogy általában idegen eredetűek. Minden 

névelőzéket a rendszó első elemeként kell leírni. 

Nemzeti névhasználat szerinti névalak: Thomas De Quincey 

Kitüntetett névalak: De Quincey, Thomas (1785–1859) 

Utaló: Quincey, Thomas De lásd De Quincey, Thomas (1785–1859) 

Spanyol nyelvterület 

5. A névelőzék a rendszó első eleme 
 

A rendszó első ele-

mét alkotó névelőzé-

kek  

Nemzeti névhasználat sze-

rinti névalak 

 

Egységesített névalak a besorolási adat-

ban 

la 

las 

lo 

los 

Manuel Antonio Las Heras 

 

Augustin de La-Rosa Toro 

Las Heras, Manuel Antonio  

 

La-Rosa Toro, Augustin de  

A névelőzék a rendszó első eleme, ha a névelőzék csak névelő vagy kötőjellel kapcso-

lódik a családnévhez 

6. Névelő és elöljáró a spanyol névben 

Az egységesített 

névben egyéb elem-

ként leírandó névelő-

zékek 

Nemzeti névhasználat sze-

rinti névalak 

 

Egységesített névalak a besorolási 

adatban 

de 

de la 

del 

José Maria de Pereda 

Francisco de la Vega 

Ricardo del Arco y Garay 

Pereda, José Maria de (1928-) 

Vega, Francisco de la  

Arco y Garay, Ricardo del 
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Az önmagában álló elöljáró vagy névelő + elöljáró a spanyol nevek kitüntetett alakjá-

ban egyéb elemként írandó le, azaz ilyen esetekben a családnév a rendszó.  

Olasz személyek 

7. Névelőzékek az olasz névben 

A rendszó első 

elemét alkotó név-

előzékek  

Nemzeti névhasználat szerinti 

névalak 

Egységesített névalak a besorolási adatban 

d’ 

da, dagli 

dalla, dalle 

de, degli 

del 

della, delle 

di, gli 

i 

il 

l’, la, le 

Gabriele D’ Annunzio 

Edmondo De Amicis 

Giuseppe La Farina 

Francesca Dall’ Ongaro 

Francesca Von Metz 

 

Fazio degli Uberti 
(a névelőzék nemesi származásra 

utal) 

D’ Annunzio, Gabriele (1863–1938) 

De Amicis, Edmondo (1846–1908) 

La Farina, Giuseppe (1856–1893) 

Dall’ Ongaro, Francesca  

Von Metz, Francesca 

 

Uberti, Fazio degli (1305–1368) 

 

Minden névelőzék a rendszó első eleme, kivéve a 19. század előtt élt személyek nevé-

ben a nemesi származásra utaló névelőzékeket. 

Portugál nyelvterület 

8. Névelőzékek a portugál nevekben 

Egyéb elemként le-

írandó névelőzékek 
Nemzeti névhasználat sze-

rinti névalak 

Egységesített névalak a besorolási adat-

ban 

d’ 

da 

das 

de 

do, dos 

Joao Adolpho dos Santos 

Martinho Augusto da 

Fonesca 

José Lins do Rego 

Santos, Joao Adolpho dos 

Fonesca, Martinho Augusto da 

Rego, José Lins do 

 

Minden névelőzéket hátra kell vetni, a rendszó a családnév. 

Belga személyek 

A Belgiumban használt nyelv a holland és a francia. E nevek minden névelőzéke a 

rendszó első eleme. Idegen eredetű nevek névelőzékeit a név nyelvi eredetének megfe-

lelő nyelvterületi szabályok szerint kell kezelni. 
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9. Belga személyek névelőzékei 

A rendszó első elemét 

alkotó névelőzékek  
Nemzeti névhasználat sze-

rinti névalak 

 

Egységesített névalak a besorolási adat-

ban 

holland névelőzé-

kek: 

d’, de, de ter,  

de van der, den, der, 

in’t, met, op, op de,  

op den, op’t, opde, 

opden, 

s’, ’t, te, ten, 

ter, thoe, toe, 

uit den,  

uut den, uut’t,  

uyter, van, van de, 

van den,  

van’s, van’t 

vande, van het, ver, 

voor 

francia névelőzé-

kek: 

d’, de, de l’, de la, 

des, du,  

l’, la, le, les 

Paul La Cour 

Ernst von der Recke 

La Cour, Paul 

Recke, Ernst von der 

   

Holland személyek 

Holland nevek egységesített alakjának rendszava a családnév, kivéve a VER névelő-

zéket. Idegen eredetű nevek névelőzékeit a név nyelvi eredetének megfelelő nyelvterü-

leti szabályok szerint kell kezelni. 

Ver Huell, Alexander (1822-1897) 

10. Az egységesített névben egyéb elemként leírandó névelőzékek: 

Az egységesített név-

ben egyéb elemként 

leírandó névelőzékek 

Nemzeti névhasználat szerin-

ti névalak 

Egységesített névalak a besorolási adat-

ban 

lásd a belga szemé-

lyeknél 

George van den Bergh 

Anton der Kinderen 

Frederik in’t Veld 

Bergh, George van den 

Kinderen, Anton der 

Veld, Frederik in’t 
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Norvég személyek 

11. A névelőzék a rendszó első eleme 

A rendszó első 

elemét alkotó 

névelőzék 

Nemzeti névhasználat szerinti 

névalak 

 

Egységesített névalak a besorolási adat-

ban 

Lásd francia, 

olasz személyek 

Arvid L’Orange 

 Per de Besche 

L’Orange, Arvid 

De Besche, Per 

 

A rendszó első elemeként kell leírni a román nyelvekből származó valamennyi név-

előzéket és a holland eredetű nevekben a De névelőzéket. 

A germán eredetű, de a holland „de” névelőzéket nem tartalmazó nevekből származó 

valamennyi névelőzéket hátra kell vetni 

Lippe, Ole von der 

Svéd személyek 

12. A rendszó első elemét alkotó névelőzék 

A rendszó első 

elemét alkotó 

névelőzék 

Nemzeti névhasználat szerinti 

névalak 

 

Egységesített névalak a besorolási adatban 

Lásd francia, 

olasz személyek 

Magnus Gabriel De La Gardie 

 

De La Gardie, Magnus Gabriel 

A svéd névelőzékes nevek általában idegen eredetűek. A rendszó első elemeként kell 

leírni a román nyelvekből származó valamennyi névelőzéket és a holland eredetű ne-

vekben a De névelőzéket. 

 A germán eredetű, de a holland „de” névelőzéket nem tartalmazó nevekből származó 

valamennyi névelőzéket hátra kell vetni 

Rosen, Georg von 

Geijerstam, Gustaf af 

A névelőzékes nevek rendszómegválasztása tehát összefoglalóan: 

A névelőzék része a rendszónak a személy nyelvi hovatartozása alapján: 

– az angol nyelvterület, 

– a belga (hivatalos nyelv a holland és a francia), 

– a francia, kivéve a de és a d’ elöljárót, 

– idegen eredetű magyar nevek, 

– német, ha a névelőzék névelővel összevont elöljáró, 

– norvég, svéd, ha a név román nyelvekből származik,  

– holland eredetű nevekben a „de”, minden egyéb névelőzéket hátra kell vetni, 



BIBLIOGRÁFIAI ADATFELDOLGOZÁS II. 

79 

– olasz, kivéve a 19. század előtt élt személyek nevében a nemesi származásra 

utalót 

– idegen eredetű orosz nevek, 

– román, kivéve a de elöljárót, 

– spanyol nyelvterületen az elöljáró nélküli névelő, minden egyéb névelőzéket 

hátra kell vetni. 

A rendszó a családnév, a névelőzéket hátra kell vetni 

– a cseh 

– szlovák, 

– portugál, 

– holland (kivéve a „Ver” névelőzék), 

– német, ha a névelőzék névelő vagy elöljáró, 

– spanyol (kivéve az elöljáró nélküli névelő) 

A névelemek minősítése szükséges a név nyelvi eredete szerint a dán, finn, holland, 

svéd nevekben, 

A román nyelvekből eredő nevek névelőzékei részei a rendszónak, a germán eredetű 

nevek névelőzékei egyéb elemek az egységesített névben a norvég nevekben és német 

nyelvterületen. 

Az esetek egy részében a névelőzék nemzeti névhasználat szerinti nagybetűs írás-

módja is jelzi, hogy a névelőzék része a rendszónak: 

Herbert von Elmsdorf (német)  

kitüntetett alakja: Elmsdorf, Herbert von (1715-1768) 

Francis William Von Elmsdorf (angol)  

kitüntetett alakja: Von Elmsdorf, Francis William (1628-1663) 

5.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A személy egységesített neve rendszóból, egyéb elemből és kiegészítő elemből áll. Ez 

utóbbi kronologikus és szöveges, ahol a szöveges rész magyar nyelvű. A prefixumos nevek 

egységesítésekor a személy nyelvterületi hovatartozását kell figyelembe venni ahhoz, hogy 

meg lehessen állapítani, a prefixum része-e a rendszónak vagy nem. 

5.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mi a különbség írói név és álnév között? 

2. Melyek a minősítő névelőzékek? 

3. A besorolási adatban a személynevek kiegészítő adatait (például a közreműkö-

dői funkció megnevezését) milyen nyelven kell közölni?  

4. Értelmezze az alábbi szabályt: 

5. A névben külön írott névelőzék (névelő, előljáró, kötőszó) esetében a személy 

nemzeti, nyelvi hovatartozásától függően kell megválasztani a rendszót. 
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6. Személynevek egységesítésekor a névalak vagy a személy nyelvi hovatartozá-

sa határozza meg a névegységesítés szabályát? 

7. Melyek azok a nyelvterületek, amelyek esetében a névelőzék a rendszó részét 

képezi? Melyek a kivételek? 

8. Melyek azok a nyelvterületek, amelyek esetében a névelőzék nem képezi a 

rendszó részét? Melyek a kivételek? 
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6. SZEMÉLYNEVEK EGYSÉGESÍTÉSE III. 

6.1 CÉLKITŰZÉS 

Ebben a leckében tovább folytatódnak a névegységesítési szabályok az összetett nevek 

egységesítésének a szabályaival. Itt tárgyaljuk az asszonynevek és a nemesi nevek egysé-

gesítését is.  

Megkönnyíti a szabályok tanulását, ha nem téveszti szem elől a módszert, amelynek al-

kalmazásával megállapítható a családnév a több elemű, névelőzéket is tartalmazó személy-

névben. 

Gondosan válaszoljon a lecke végén található önellenőrző kérdésekre, amelyek a tan-

anyag lényeges és sok gondot okozó részeit emelik ki. 

6.2 A LECKE TÉMAKÖREI 

Összetett nevek és nemesi nevek egységesítése 

6.3 A NÉVÖSSZETÉTELEK TÍPUSAI 

6.3.1 AZ ÖSSZETETT NÉV ELSŐ ELEMÉBŐL KÉPZETT RENDSZÓ  

A családnevek kötőjellel vagy anélkül kapcsolódnak egymáshoz.  

Egyéni név Összetett családnév 

Eugenie Breitbort-Schuchmann 

Theodore Watts-Dunton 

Mario Roselli Cecconi 

Magyar személy nemzeti névhasználata szerint: 

 

Összetett családnév Egyéni név 

Bajcsy-Zsilinszky Endre 

 

A névösszetétel egy vagy több tagja is tartalmaz prefixumot 

Egyéni név Családnevek prefixummal 

Leander Mc Cormix-Goodhart 

Guy Du Rousseaud de La Combe 

Christian Knorr von Rosenroth 

Theobald von Beethmann-Hollweg 

Henri Joachim de Bijll Nachenius 
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A családnevek kötőszóval kapcsolódnak egymáshoz 

Egyéni név Kötőszóval kapcsolódó családnevek prefi-

xummal vagy anélkül 

Ovidio Saraiva de Carvalho e Silva 

Federico Carlos Sainz de Robles 

Enrique Saladigras y Zayas 

 

A összetett nevek használata jellemző például a spanyol nyelvterületre, ezért ezen a 

példán mutatjuk be a név jellemző összetevőit.  

 

A spanyol férfiak és hajadon nők nevének tipikus elemei a nemzeti névhasználat sze-

rinti sorrendben: 

 

Egyéni 

név(ek) 

A csa-

ládnevet 

megelő-

ző név-

előzék 

Az apa 

családneve 

A két csa-

ládnevet 

nevet ösz-

szekötő 

elöljáró 

Az anya 

család-

neve 

Egységesített név 

Eugenio  Restrepo y Soler Restrepo y Soler, Eugenio  

Martinho 

Augusto 

da Fonseca   Fonesca, Martinha Augusto 

de 

Manuel de la Puente y Olea Puente y Olea, Manuel de la 

 

A spanyol nyelvterület családneveinek megállapításánál segítségünkre vannak a névben 

előforduló különböző névelőzékek. Az elöljáróból, névelőből vagy a kettő kombinációjá-

ból álló névelőzékek az egyéni nevet és a családnevet kötik össze, míg az „y” kötőszó a két 

családnév között van. Az „y” használata változó még ugyanannak a személynek a név-

használatában is, ezért a kötőszót a spanyol katalógusokban nem veszik figyelembe a név 

betűrendbe sorolásakor. Tehát a valamely névelem előtt előforduló „da”, „la”, „de la” stb. 

névelőzék mutatja, hogy utána családnév következik, az „y” pedig azt, hogy előtte és utána 

is családnév típusú elem van a névben. 

 

A férjezett spanyol nők névelemeinek sorrendje a nemzeti névhasználat szerint: 

Le-

ánykori 

egyéni 

név(ek) 

Le-

ányko

ri 

csa-

ládnév 

„de” 

elöljáró 

A férj család-

neve 

(ami lehet 

egyszerű vagy 

összetett) 

Egységesített név 

Maria Goyri de Menendez 

Pidal 

Goyri de Menendez Pidal, Maria 

Abból az elméleti alapvetésből kiindulva, hogy a modern névhasználatban általában a 

családnév a rendszó, az összetett nevek esetében – mivel ezek több családnévből áll-
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nak – a családnevek együtt alkotják a rendszót akár kötőjellel kapcsolódnak egymás-

hoz, akár nem. E szabály alól a kötőjel nélkül kapcsolódó, külön szóként írott család-

nevek esetén kivételt csak a dán, ír, norvég, portugál és az észak-amerikai összetett 

nevek, valamint a dél-afrikai asszonynevek képeznek. E nevek esetén a névösszetétel 

második eleme a rendszó. 

6.3.2 A NÉVÖSSZETÉTEL UTOLSÓ ELEMÉBŐL KÉPZETT RENDSZÓ  

A portugál, amerikai, dán, ír, norvég összetett nevek, valamint a dél-afrikai asszony-

nevek esetén a névösszetétel második eleme a rendszó. 

Portugál nyelvterület 

A portugál nyelvterület nemzeti névhasználat szerinti összetett névalakjaiban az anya 

családneve a névösszetétel elsőként közölt neve: 

 

Egyéni 

név(ek) 

Elöl-

járó 

(de, 

da, 

do, 

dos, 

das, 

d’) 

Az anya 

család-

neve 

Az anya és az 

apa család-

nevét össze-

kötő 

„e” kötőszó 

vagy elöljáró 

Az apa  

családneve 

Családi kapcsolatot 

jelölő kifejezések: 

Filho (fia), Pai (apja), 

Júnor (ifjabb), Neto 

(unokája), Sobrinho 

(unokafivér) 

Martinho 

Augusto 

da Fonesca    

Antonio  Ribeiro de Castro Sobrinho 

Joao 

Adolpho 

dos Santos    

Maurício  Rocha e  Silva  

 

Az anya és az apa családnevét összekötő „e” kötőszót nem használják következetesen 

még egyazon név esetében sem. Az egységesített névben a második családnév képezi a 

rendszót. A családnevet megelőző névelőzék a portugál nyelvterületen soha nem része a 

rendszónak, így névegységesítéskor azt a második családnevet megelőző valamennyi 

elemmel együtt hátra kell vetni. 

A portugál nevek további jellegzetessége, hogy a családi kapcsolatra utaló kifejezések, 

amelyek egyébként a minősítő névelőzék fogalomkörébe tartoznak és így részei a 

rendszónak, a portugál nevekben nem megelőzik, hanem követik a családnevet. Arra 

kell tehát ügyelni, hogy felismerjük a családi kapcsolatra utaló kifejezéseket, hiszen 

azok a megelőző családnévvel együtt alkotják a rendszót. 
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A névegységesítés folyamata tehát: 

Eredeti névhasználat szerinti névalak: Antonio Ribeiro de Castro Sobrinho 

Összetett név, amit mutat a két családnevet összekapcsoló „de” elöljáró. Portugál 

nevekben a második családnév (esetünkben a Castro) a rendszó, a névelőzék nem része 

a rendszónak. „Sobrinho” családi kapcsolatra utaló kifejezés, ami viszont része a rend-

szónak. 

Kitüntetett alak: Castro Sobrinho, Antonio Ribeiro de (1899–1936) 

Ha több családnév együtt vagy névelőzékkel együtt képezik a rendszót, több elemű 

rendszó jön létre, így a második és többedik elemhez el kell készíteni az egységesítő 

utalót. 

Utalók:  

Ribeiro de Castro Sobrinho, Antonio lásd Castro Sobrinho, Antonio Ribeiro de 

(1899–1936) 

de Castro Sobrinho, Antonio Ribeiro lásd Castro Sobrinho, Antonio Ribeiro de 

(1899–1936) 

Mivel a „de” névelőzék a legtöbb nyelvben nem része a rendszónak, az egyenként tör-

ténő utalót a keresés folyamatát magyarázó hivatkozással lehet helyettesíteni. 

6.3.3 AZ ÖSSZETETT NEVEK ÉRTELMEZÉSE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN  

A névelemek összetevői és a névelőzékek minősítése megegyezik a brit angol nevekkel, 

vagyis minden névelőzék része a rendszónak. Eltérés van viszont az összetett nevek értel-

mezésében.  

A több családnévből álló neveket csak látszólagos névösszetételnek értelmezik, ha vi-

selője amerikai, (illetve ha portugálul vagy valamely skandináv nyelven beszél). 

Ezekben az esetekben a névösszetétel első családnevét „középső név”-nek értelmezik, 

ami nem része a rendszónak. 

Eredeti amerikai név: Erle Stanley Gardner 

Családnév: Gardner 

Kitüntetett névalak: Gardner, Erle Stanley 

Eredeti amerikai név: Dixon Ryan Fox 

Családnév: Fox 

Kitüntetett névalak: Fox, Dixon Ryan 

6.3.4 SKANDINÁV ÖSSZETETT NEVEK 

A dán, ír, norvég összetett családnevek második eleme a rendszó, ha a névelemeket 

külön szóként írják. 

Eredeti norvég névalak: Nils Smith Johansen 
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Kitüntetett névalak: Johansen, Nils Smith 

Utaló: Smith Johansen, Nils lásd Johansen, Nils Smith 

Dán személyek esetében azonban a két családnév együtt alkotja a rendszót, 

ha a névelemeket elöljáró kapcsolja össze: 

Eredeti dán névalak: Cai Schaffalitzky de Muckadell 

Kitüntetett névalak: Schaffalitzky de Muckadell, Cai 

Utaló: Muckadell, Cai Schaffalitzky de lásd Schaffalitzky de Muckadell, Cai 

ha a második névelem a Møller név: 

Eredeti dán névalak: Kai Friis Møller 

Kitüntetett névalak: Friis Møller, Kai 

Utaló: Møller, Kai Friis lásd Friis Møller, Kai 

ha a második névelem -sen végződésű: 

Eredeti dán névalak: Robert Storm Petersen 

Kitüntetett névalak: Storm Petersen, Robert 

Utaló: Petersen, Robert Storm lásd Storm Petersen, Robert 

6.3.5 ASSZONYNEVEK 

A férjezett személy az illető ország családjogi törvényei szerint többféle névforma kö-

zül választhat. Az egyszerűség kedvéért nézzük ezt meg magyar példán: 

– Megtartja saját lánykori családnevét és egyéni nevét: 

Zalán Irén 

– Felveszi férje családnevét, de megtartja saját egyéni nevét: 

Buczkó Dóra 

– Felveszi férje család- és egyéni nevét a „-né” toldalékkal: 

Tóth Pálné 

– Felveszi férje család- és egyéni nevét a „-né” toldalékkal és mellette viseli sa-

ját lánykori családnevét és egyéni nevét is: 

Zöld Zoltánné Fehér Fruzsina  

– Felveszi férje családnevét a családi állapotra utaló „-né” toldalékkal és a saját 

családi és egyéni nevét: 

Kosáryné Réz Lola 

A házaspár kölcsönösen felveszi a sajátja mellé társának a családnevét. Ebben az eset-

ben összetett nevek keletkeznek, egységesítésük az összetett nevek szabályai szerint törté-

nik. 



BIBLIOGRÁFIAI ADATFELDOLGOZÁS II.  

86 

Kocsis-Fürj Anikó 

Kocsis-Fürj Zoltán 

A fenti névvariációk közül az első három egyszerű névnek minősül, hiszen a név egy 

családnevet és egy egyéni nevet tartalmaz. Egységesítésük az egyszerű nevek névegysége-

sítési szabályai szerint történik. 

A negyedik név úgy tartalmaz két családnevet, hogy a családnév típusú elemek közé 

egy toldalékos egyéni név került. Ebben a névformában a rendszó az első családnév és a 

második névről el kell készíteni az egységesítő utalót. 

Kitüntetett névalak: Zöld Zoltánné Fehér Fruzsina (1953–) 

Utaló: Fehér Fruzsina, Zöld Zoltánné lásd Zöld Zoltánné Fehér Fruzsina (1961–) 

Ügyelni kell arra, hogy az utaló két részének (amiről utal és amire utal) fogalmi terje-

delme megegyezzen! Az utaló két része között fogalmi azonosság áll fenn! 

A példánál maradva: Fehér Fruzsina nevű személy elméletileg több is lehet, de a 

név után hátravetett „Zöld Zoltánné” szűkíti a lehetséges Fehér Fruzsinák körét és így 

lesz igaz az az állítás, amit az utaló kifejez, vagyis, hogy az utaló első felében megne-

vezett személy azonos Zöld Zoltánné Fehér Fruzsinával, akit ezen a néven kell keresni. 

Az ötödik asszonynév is összetett név, amiben két családnév áll egymás mellett. Ezt a 

névalakot az összetett nevek szabályai szerint kell egységesíteni. 

Kosáryné Réz Lola (1892-1984) 

Utaló: Réz Lola, Kosáryné lásd Kosáryné Réz Lola (1892–1984) 

A családi állapotra utaló „-né” toldalék a családnév részévé válik, attól a besorolási 

adatban sem lehet elválasztani. Más a helyzet azoknak a nem magyar asszonyoknak az 

esetén, akik felveszik férjük család- és egyéni nevét, saját családi állapotukat pedig a 

Mrs. vagy Frau megszólító címmel fejezik ki. Ebben az esetben a megszólító címnek 

megkülönböztető jelentősége van, tehát hátravetve, egyéb elemként részét képezik az 

egységesített névnek. (De nem a rendszónak!)  

Eredeti névalak: Mrs. James Smith 

Kitüntetett névalak: Smith, James, Mrs. 

6.3.6 NEMESI NEVEK 

A nemesi névben a személy családnevén és egyéni nevén kívül előforduló, nemesítésre 

utaló elemek:  

– nemesi rang, cím megnevezése,  

például: gróf, viscount, earl stb 

– nemesi előnév, ami többnyire egy földrajzi névből képzett név, a nemes sze-

mély születési helyét, valamely birtoktestének vagy annak a közigazgatási 

egységnek a nevét tartalmazza, ami a személlyel kapcsolatba hozható.  

Például Ecsedi Báthory István nevében az „ecsedi” 
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– cím-név,  

például: Earl of Bedford (Bedford grófja) 

A nemesi nevet és címet az egységesített névben csak akkor kell leírni, ha megkülön-

böztető szerepe van. A névegységesítéskor ezeket a névelemeket minősíteni kell, mert 

minősítésüktől függően lesznek vagy a rendszó részei, vagy egyéb elemek, vagy az egysé-

gesített névből elhagyható elemek. 

A nemesi rang (gróf, herceg, báró stb.) nem része a rendszónak, viszont egyéb elem-

ként leírható (tehát nem kötelező), ha e névelemekkel az azonos nevű személyek meg-

különböztethetők, vagy ha a személy e teljesebb névformában ismert és a nemzeti ho-

vatartozásának megfelelő bibliográfiai gyakorlat is így tartja számon. 

Példának nézzük meg az angol, francia és olasz nemesi nevek egységesített alakjait. 

Angol nemesi nevek 

A brit-angol nemesi címek
15

: Duke (Duchess), Prince (Princess), Marquess (Marquis), 

Earl (Countess), Viscount (Viscountness), Baron (Baroness). Ezekhez a nemesi címekhez 

az esetek többségében cím-név is kapcsolódik.  

A brit-angol nemesi névhasználatra jellemző a négy elemű nemesi név: 

 

Egyéni név(ek) Családnév Nemesi rang Viszony-

szó 

Cím-név 

John William Strutt Baron  Rayleigh 

James Fitzgerald Duke of Leinster 

Alfred Charles Williams Harmsworth Viscount  of Nortcliffe 

 

Az angol névegységesítési szokások szerint gyakoribb, hogy az egységesített névben a 

cím-név képezi a rendszót, a családnévről pedig utaló készül: 

Kitüntetett névalak: Leinster, James Fitzgerald, Duke of (1723-1773) 

Utaló:  

Fitzgerald, James, Duke of Leinster lásd Leinster, James Fitzgerald, Duke of 

(1723-1773) 

E szabály alól akkor tesznek kivételt, ha a személy családnevén inkább ismert, mint 

például Disraeli miniszterelnök: 

Nemzeti névhasználat szerinti névalak: Benjamin Disraeli, Earl of Beaconfield 

Kitüntetett névalak: Disraeli, Benjamin, Earl of Beaconfield (1804-1881) 

Az ezektől alacsonyabb rangúak, a gentry-k a magasabb társadalmi osztályba tartozásuk 

jelölésére a „Sir”, „Lady” címet használják. Ehhez a ranghoz nem tartozik cím-név. 

                                                      
15

 Zárójelben a női nemesi címek 
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A brit-angol nemesi címek, rangok nem képezik részét a rendszónak, viszont hátra-

vetve, az egységesített besorolási adat egyéb elemei között feltüntetik.  

Nemzeti névhasználat szerinti névalak: Sir Arthur Conan Doyle 

Kitüntetett névalak: Doyle, Arthur Conan, Sir (1859-1930) 

Névelőzékes és összetett nemesi nevek a brit-angol nemesi névhasználatban: 

 

Egyéni név(ek) Családnév Nemesi 

rang 

Cím-név 

Edward John Barrington Douglas-Scott-Montagu Baron Montagu 

Edward Burtenshaw Sugden Baron St. Leonard’s 

A névelőzékes és összetett nemesi nevek egységesítésekor először ki kell választani a 

rendszót képező névelemet, majd arról megállapítani, hogy összetett, illetve névelőzé-

kes-e. Ha igen, a névelőzékes, illetve összetett nevek egységesítési szabályai szerint 

kell eljárni. 

Kitüntetett névalakok:  

St. Leonard’s, Edward Burtenshaw Sugden, Baron (1781–1875) 

Montagu, Edward John Barrington Douglas-Scott-Montagu, Baron (1926–) 

Francia nemesi nevek 

A francia címnevek több típusba sorolhatók: 

1 a nemesi címnév megelőzi az egyéni nevet és a címnév családnévként funkcionál:  

Eredeti névhasználat szerinti névalak: Prince de Broglie, Charles Louis Victor  

Kitüntetett névalak: Broglie, Charles Louis Victor, Prince de (1756–1794) 

2. Az egyéni név megelőzi a címnevet. A családnév funkcióját itt is a címnév tölti be: 

Eredeti névhasználat szerinti névalak:  

Louis-Victor-Pierre-Raymond, 7th duc de Broglie  

A Nobel-díjas fizikus nevének kitüntetett alakja hosszú nemesi nevéhez képes rövi-

debb, közismertebb alakja: 

Broglie, Louis de (1892–1987) 

3. A személy egyéni és családneve után, a nemesi cím részeként közölt helységnév, 

mint cím-név következik a nemzeti névhasználat szerinti névalakban. Cím-név esetén 

a rendszó az a névelem, amelyen a személy ismertebb. 

Louis de Rouvroy, duc de Saint Simon 

Kitüntetett névalak: Saint Simon, Louis de Rouvroy, duc de (1675–1755) 

Utaló: Rouvroy, Louis de, duc de Saint Simon lásd Saint Simon, Louis de Rouvroy, 

duc de (1675–1755) 
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Olasz nemesi nevek 

Az olasz nemesi nevek jellemzője, hogy a személy egyéni és családneve után, a neme-

si cím részeként közölt helységnév, mint cím-név következik. A nemesi rangot és a 

helységnevet a „di” előljáró köti össze: 

Eredeti névalak: Michelangelo Caetani, duca di Sermoneta 

(alternatív alak: Duca Michelangelo Caetani di Sermoneta) 

Kitüntetett alak: Caetani, Michalengelo, duca di Sermoneta 

Ha a személy nemesi nevén (a cím-néven) ismertebb, a cím-név lesz a rendszó: 

Eredeti névalak: Camillo Benso, conte di Cavour 

Kitüntetett névalak: Cavour, Camillo Benso, conte di (1810–1861) 

Az itáliai városállamokat kormányzó reneszánsz hercegek névegységesítésekor a rend-

szó a családnév:  

Eredeti névalak: Ludovico Sforza, duca di Milano 

Kitüntetett névalak: Sforza, Ludovico, duca di Milano 

Az összetett névként viselkedő nemesi név 

Ha a személy nemesi előnevének és családnevének összetételén vált ismertté, a név-

egységesítés szempontjából a név összetettnek minősül és az összetett nevek névegy-

ségesítési szabályai szerint kell megválasztani a rendszót. 

Szinyei Merse Pál (1845-1920) 

Utaló: Merse Pál, Szinyei lásd Szinyei Merse Pál (1845–1920) 

Olasz nevekben a cím-név néhány esetben felvehető második családnévként a „di” 

előljáróval. Ezt a névalakot általában kerülni kell, de például Lampedusa nevének egy-

ségesítése e szabály szerint történik: 

Nemzeti névhasználat szerinti névalak: Giuseppe Tomasi di Lampedusa 

Kitüntetett névalak: Tomasi di Lampedusa, Giuseppe (1896–1957) 

Utalók:  

Lampedusa, Giuseppe Tomasi di lásd Tomasi di Lampedusa, Giuseppe (1896–

1957) 

Tomasi, Giuseppe, conte di Lampedusa lásd Tomasi di Lampedusa, Giuseppe 

(1896–1957) 

6.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

Összetett nevek családnév típusú elemei együtt alkotják a rendszót, kivéve a dán, ír, 

norvég, portugál, észak-amerikai neveket és a dél-afrikai asszonyneveket. 
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A nemesi rang soha nem része a rendszónak, a nemesi előnév viszont igen, ha a sze-

mély ezen a néven vált ismertté. 

6.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Sorolja fel az összetett nevek típusait! 

2. Melyek a jellemző névelemei a spanyol férfiaknak, hajadonoknak és férjezett 

nőknek? 

3. Milyen módszerrel állapítja meg, hogy egy több elemű, névelőzéket is tartal-

mazó nem magyar személynévben melyik a családnév? 

4. Melyek azok a nyelvterületek, ahol az összetett nevek utolsó, családnév típusú 

eleme válik rendszóvá? 

5. Mi a névösszetétel értelmezése az Egyesült Államokban? 

6. Hogyan jár el magyar személyek névegységesítésekor, ha a családnevet egy 

betű és egy pont előzi meg? (Például: Cs. Kis Róza). 

7. Mi a cím-név? 

8. A cím-név milyen esetben válik rendszóvá? 

9. A magyar nemesi előnév milyen esetben válik rendszóvá? 

10. Megszólító címek (például Miss, Mrs. stb.) részét képezik-e az egységesített 

besorolási adatnak? 

11. A nemesi címek, rangok milyen esetben képezik részét az egységesített beso-

rolási adatnak? 
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7. SZEMÉLYNEVEK EGYSÉGESÍTÉSE IV. 

7.1 CÉLKITŰZÉS 

Történelmi névhasználat alatt szűkebb értelemben az ókori és a középkori neveket értik, 

de kissé tágabb értelmezésben ide sorolhatók a történelem részét képező uralkodók és ka-

nonizáltak nevei is. Ezeknek a személyneveknek az egységesítési szabályairól lesz szó 

ebben a leckében. 

Gondosan válaszoljon a lecke végén található önellenőrző kérdésekre, amelyek a tan-

anyag lényeges és sok gondot okozó részeit emelik ki. 

Ehhez a leckéhez önértékelő teszt is tartozik. Töltse ki a „Harmadik értékelési szakasz” 

című tesztlapot. 

7.2 A LECKE TÉMAKÖREI 

Az ókori latin és görög nevek jellemzői. A középkorban élt személyek névhasználata. 

Uralkodók és uralkodóházak tagjainak nevei. Vallási nevek. 

7.3 AZ ÓKORI VILÁG NEVEI 

7.3.1 GÖRÖG SZEMÉLYEK 

Az ókori görög személyek egységesített neve nevük görög nyelvű, a megfelelő átírási 

szabvány alapján transzliterált alakja. Ha az egyéni nevet állandósult melléknév egészíti 

ki, ezt az egységesített névben egyéb névelemként kell közölni.  

Az ókori görög személyek nevének latinos, illetve magyaros alakjáról utaló készíthető 

(tehát nem kötelező). 

Ügyelni kell arra, hogy a transzliterálást a név eredeti írásképe alapján végezze el! 

A tétel bibliográfiai leírás részében a szerző nevét a könyvön közölt formában kell leír-

ni, hiszen a leírás rész funkciója a dokumentum azonosítása formai jegyei alapján. A do-

kumentum egyik formai azonosító jegye a szerző neve (esetünkben egy személynév), ami-

nek alapján a dokumentum csak úgy azonosítható, ha a név leírásban közölt alakja 

megegyezik a könyvön közölt alakkal. 

A tétel besorolási adatában viszont a személynévnek az a funkciója, hogy a szerző mű-

vei ugyanazon név eltérő névalakjaitól, írásrendszerétől függetlenül a világon mindenhol 

azonosan értelmezhető névalak alá legyenek besorolhatók. Ez a függetlenség csak a betű 

szerinti átírással valósítható meg. A görög szerző neve a magyar nyelvű fordítást közzéte-

vő könyvön már görögről latin betűkre átírt formában szerepel, de ez az átírás a könyvki-

adásban használatos hangzás szerinti átírás. Hangzás szerint azonban többféleképpen lehet 

leírni egy nevet, ezért ez a fajta átírás, a transzszkripció nem alkalmas arra, hogy a szerző 

műveit nemzetközi méretekben egységes formában lehessen nyilvántartani és visszakeres-

ni.  

A nyelvenként különböző írásmódot tehát csak a betűről betűre haladó átírással lehet 

kiküszöbölni. A bibliográfiai gyakorlatban ezért van szükség az eredeti írásmódból kiindu-

ló, betű szerinti átírásra, a transzliterálásra.  
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Homérosz nevét különböző alakokban tartalmazzák megjelent művei, illetve a róla szó-

ló irodalom.  

Hogy csak egy párat említsünk: 

görögül Όμηρος, latinul Homeros, Homerus, régiesen Homér stb. 

 

50. kép A szerző nevének alakja a könyvön, a bibliográfiai leírásban és a besoro-

lási adatban 

7.3.2 RÓMAI SZEMÉLYEK 

A szabinokkal való egyesülésig a rómaiak egy, majd ezt követően két nevet viseltek. A 

jellegzetes, három elemből álló római név a köztársaság idejére alakult ki és csak a szabad 

római polgárok viselhették.  

Az ókori római név elemei: 

Praenomen, körülbelül a modern névhasználat egyéni nevének felel meg. Általában rö-

vidítve írták. A leggyakrabban előforduló rövidítések: 

A.=Aulus ; App.=Appius ; C.=Caius ; Cn.=Cnaeus, Gnaeus ; D.=Daecius ; K.=Kaeso ; 

L.=Lucius ; Lae.=Laelius ; M.=Marcus ; P.=Publius ; Q.=Quintus ; S. vagy Sex.=Sextus ; 

Ser.=Servius ; Sp.=Spurius ; T.=Titus ; Ti. vagy Tib.=Tiberius. 

Nomen gentile a név fő eleme, annak a nemzetségnek a neve, amelyhez a szabad római 

polgár jogi és vallási értelemben tartozott. 

Cognomen, megkülönböztető név, a nemzetség valamely ágához való tartozást fejezte 

ki. Több cognomen is előfordulhatott egy névben, ezekhez adoptálás vagy valamilyen hősi 

tett útján lehetett jutni, de előfordult, hogy a személy valamely jellegzetes tulajdonságát 

hangsúlyozta. 
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Aemilianus Africanus minor Numantinus 

A név azt mutatja, hogy a Scipio-család adoptálta a gens Aemiliaból. Az Africanus 

azt jelenti, Publius Cornelius Scipio hogy a rómaiak számára dicső tettet hajtott végbe 

az afrikai hadjárattal, vagyis ő rombolta le Carthagót. A minor (kisebb) megkülönböz-

teti a zamai „győzőtől”, a maiortól, a Numantinus pedig egy újabb hadi sikerét, 

Numantia elfoglalását jelzi. 

A rabszolgáknak kezdetben csak egy nevük volt, majd utána tették uruk nevét birtokos 

esetben. Nevüket legtöbbször születésük helyéről, királyok nevéről, hősökről, istenekről 

kapták. Nem ritka az Arsaces, Castor, Syrus, Afer, Apollon nevű rabszolga. 

A felszabadított rabszolga felvette urának nemzetségnevét, többnyire praenomenjét is, 

amihez hozzátette saját volt rabszolganevét. 

Marcus Livius Andronicus, aki Marcus Livius Salinator felszabadított rabszolgája 

volt. 

A köztársaság végén és a császárkorban a névhasználatban is felborul a hagyományos 

rend, a névhasználatban hatalmas zűrzavar támad. Szinte szenvedéllyé válik a minél több, 

lehetőleg keleti és görög nevek használata. 

A császárok rendszerint megkülönböztető címeket is viseltek, mint Imperator a császári 

hatalom kifejezésére, a Caesar és Augustus címeket pedig Iulius Caesar, illetve Augustus tisz-

teletére. 

Az ókori római személyek egységesített neve nevük latin nyelvű alakja. A rendszó a 

név legismertebb eleme. A rendszó megválasztásánál mellőzött névelemet egyéb név-

elemként kell az egységesített névben leírni. A név magyaros alakjáról utaló készíthe-

tő. 

Eredeti névhasználat szerint: Publius Vergilius Maro 

Kitüntetett névalak: Vergilius Maro, Publius (i.e. 70–19) 

Eredeti névhasználat szerint: Publius Cornelius Scipio 

Kitüntetett névalak: Scipio, Publius Cornelius, Africanus minor (i e. 235 k. – i.e. 

183) 

 Utaló: Africanus minor lásd Scipio, Publius Cornelius, Africanus minor (i e. 

235 k. – i.e. 183) 

Ókori római királyok, császárok névegységesítését lásd az Uralkodók, uralkodóhá-

zak tagjainak neve című fejezetben. 

7.4 KÖZÉPKORBAN ÉLT SZEMÉLYEK 

A középkorban élt személyek egységesített neve a név nemzeti nyelvű alakja, kivéve, 

ha a személy működése során nevét latin vagy görög nyelvű alakban használta, és ha a 

nemzeti hovatartozásának megfelelő bibliográfiai gyakorlat is így tartja számon. 

Ha a nemzeti nyelvű név többféle módban ismert, e változatok közül a jelenlegi írás-

módú változatot kell az egységesített névben leírni.  
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Ha a személynek van családneve vagy családnév funkciót betöltő eleme, a családnév a 

rendszó. Ha azonban a személy egyéni nevén ismert és a nemzeti hovatartozásának megfe-

lelő bibliográfiai gyakorlat is így tartja számon, a rendszó az egyéni név. A rendszó meg-

választásánál mellőzött nevet egyéb névelemként kell az egységesített névben közölni. 

Csák Máté (1260 k. – 1321) 

Abélard, Pierre (1079–1142?) 

Utalók: Abailard, Pierre lásd Abélard, Pierre (1079–1142?) 

Abelardus, Petrus lásd Abélard, Pierre (1079–1142?) 

Michelangelo Buonarotti (1475–1564) 

Utaló: Buonarotti, Michelangelo lásd Michelangelo Buonarotti (1475–1564) 

Ha a személynek nincs családneve, a rendszót az alábbiak szerint kell megválasztani: 

Ha a személynek egyéni nevén kívül állandósult mellékneve van, a rendszó rendszerint 

az egyéni név, az állandósult melléknevet pedig egyéb névelemként kell közölni az 

egységesített névben.  

Ha azonban a személy állandósult melléknevén vált ismertté és a nemzeti hovatartozá-

sának megfelelő bibliográfiai gyakorlat is e néven tartja számon, az állandósult mel-

léknév a rendszó, az egyéni nevet pedig egyéb névelemként kell közölni az egységesí-

tett névben. Ha a rendszó az állandósult melléknév, az egyéni névről kell, ha pedig a 

rendszó az egyéni név, az állandósult melléknévről lehet utalót készíteni.  

Guido da Siena (1602–1666) 

Walter von der Vogelweide (1170–1230) 

Utaló:  

Walther von der Vogelweide lásd Walter von der Vogelweide (1170–1230) 

De: 

Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525 k.–1594) 

Utaló:  

Giovanni Pierluigi da Palestrina lásd Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525 k.–1594) 

Ha a személynek nincs sem családneve, sem állandósult mellékneve, a rendszó az 

egyéni név. Az egységesített névben kiegészítő adatként valamilyen azonosításra al-

kalmas adatot közölni kell. 

Bálint (15. sz. ; festő) vagy Bálint (festő) (15. sz.) 

Azoknak a reneszánsz személyeknek és humanistáknak, akik működésük során nevü-

ket görög vagy latin nyelvű alakban használták és nemzeti hovatartozásuk szerinti bib-

liográfiai gyakorlat is így tartja őket számon, nevük görög vagy latin alakja az egysé-

gesített név. Az egységesített név megválasztásánál mellőzött névalakról utalót kell 

készíteni. 
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Bocatius, Johannes (1569–1621) 

Utalók: Bock, Johann lásd Bocatius, Johannes (1569–1621) 

 Bogáthy János lásd Bocatius, Johannes (1569–1621) 

De: 

Komensky, Jan Amos (1592–1670) 

Utaló: Comenius, Johannes Amos lásd Komensky, Jan Amos (1592–1670) 

7.5 URALKODÓK, URALKODÓHÁZAK TAGJAINAK NEVE 

Uralkodónak számítnak a monarchiák államfői.  

Az uralkodók (császárok, királyok, fejedelmek stb.) nevét az egységesített névre vo-

natkozó általános előírásoktól eltérően, a MSZ 3441/2-79 rendelkezéseinek értelmé-

ben a bibliográfia, illetve a katalógus által használt nyelven, azaz magyar nyelvterüle-

ten magyarul kell leírni. 

Az uralkodói nevek elemei és az elemek sorrendje az egységesített névben: 

Rendszó az uralkodói névként használt egyéni név, kettős egyéni név esetén a nevek 

együttese. 

Kiegészítő adatként kell leírni annak a területi egységnek a nevét, amire az uralkodó 

uralkodói joga kiterjedt.  

A területi egység nevét a földrajzi nevek egységesítési szabályai szerint kell leírni, azaz 

ha például a területi egység ország, akkor azt a földrajzi nevet az ország közkeletű rövid 

magyar megnevezésével. (Lásd a Földrajzi nevek egységesítése című fejezetet.) ezt követi 

kettőspont egyezményes jel után az uralkodói méltóság megnevezése magyar nyelven. (A 

kettőspontot nem előzi meg szóköz!) 

Egyéb névelemként kell megadni az uralkodói sorszámot római számmal, valamint az 

uralkodó állandósult melléknevét. Mindkét adatot vessző előzi meg. 

Béla (Magyarország: király), III. 

András (Magyarország: király), II. 

Utaló: 

 Endre (Magyarország: király), II. lásd András (Magyarország: király), II. 

Katalin (Oroszország: cárnő), II., Nagy 

Utalók:  

 Ekaterina (Oroszország: cárnő), II. lásd Katalin (Oroszország: cárnő), II., Nagy 

 Jekatyerina lásd Katalin (Oroszország: cárnő), II., Nagy 

 Nagy Katalin cárnő lásd Katalin (Oroszország: cárnő), II., Nagy 

 Ekaterina Velikaja lásd Katalin (Oroszország: cárnő), II., Nagy 
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István (Magyarország: király), I., Szent 

Utaló: Szent István lásd István (Magyarország: király), I., Szent 

Ha az uralkodói névként használt egyéni névnek a bibliográfia vagy katalógus által-

használt nyelven nincs névalakja, a név eredeti nyelvű alakja az egységesített név. 

Knut (Dánia: király), VI. 

Római császárok esetében a rendszó nevük eredeti nyelvű, közismert rövid névalakja. 

A teljes név további elemeit egyéb névként csak akkor kell leírni, ha az uralkodó e tel-

jesebb nevén közismert, illetve ha e névelemek a személy azonosíthatóságához nélkü-

lözhetetlenek. 

Nero (Római Birodalom: császár) 

Marcus Aurelius (Római Birodalom: császár) 

A bizánci császároknak mind uralkodói névként használt egyéni nevét, mind pedig ál-

landósult melléknevét görög nyelvű, transzliterált alakjában kell az egységesített név-

ben közölni. A név latinos, illetve magyaros alakjáról utalót kell készíteni. 

Konstantinos (Kelet-római Birodalom: császár), VIII. 

Utalók: 

 Constantinus (Kelet-római Birodalom: császár), VIII. lásd Konstantinos (Ke-

let-római Birodalom: császár), VIII. 

 Konstantin (Kelet-római Birodalom: császár), VIII. lásd Konstantinos (Kelet-

római Birodalom: császár), VIII. 

Ha az uralkodónak több uralkodói méltósága is volt, közülük a legmagasabb uralkodói 

méltóságnak megfelelő név az egységesített név. Az egységesített név megválasztásá-

nál mellőzött uralkodói méltóságnak megfelelő névalakról utaló készíthető. 

Kitüntetett névalak: Károly (Német-Római Birodalom: császár), IV. 

Utalók:  

Karl (Német-római Birodalom: császár), IV. lásd   

Károly (Német-római Birodalom: császár), IV. 

Carolus (Német-római Birodalom: császár), IV. lásd  

Károly (Német-római Birodalom: császár), IV. 

Károly (Csehország: király), I. lásd 

Károly (Német-római Birodalom: császár), IV. 

Karel (Csehország: király), I. lásd 

Károly (Német-római Birodalom: császár), IV. 

Több uralkodói méltóságot betöltő magyar királyok és erdélyi fejedelmek esetén az 

egységesített név megválasztásánál a magyar, illetve erdélyi uralkodói méltóságnak 
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megfelelő névalakot kell előnyben részesíteni. A mellőzött uralkodói méltóságnak 

megfelelő névalakról utaló készíthető. 

Kitüntetett névalak: Károly (Magyarország: király), III. 

Utalók: 

Karl (Német-római Birodalom: császár), IV. lásd  

Károly (Magyarország: király), III. 

Carolus (Német-római Birodalom: császár), IV. lásd  

Károly (Magyarország: király), III. 

Ha az uralkodó uralkodói névként családnevét és egyéni nevét együttesen használta, 

egységesített nevét eredeti nyelvű alakjában kell közölni. A rendszó a családi név. 

Bethlen Gábor (Erdély: fejedelem) 

A királynék egységesített nevét az uralkodók egységesített nevére vonatkozó előírások 

szerint kell megállapítani. További kiegészítő adatként közölhető, hogy a királyné me-

lyik uralkodó felesége volt, illetve megadhatók a királyné életrajzi dátumai is. 

Erzsébet (Magyarország: királyné ; I. Lajos felesége ; 1339–1387) 

Az uralkodóházak egyéb tagjainak egységesített nevét a működésüknek megfelelő 

nyelvű alakban kell leírni, a rendszó pedig nevük legismertebb eleme lesz.  

A rendszó lehet: 

– az egyéni név, ebben az esetben a rendszó után egyéb névelemként a család-

nevet, az öröklött címet és nevet kell közölni, 

– a családnév, ekkor a rendszó után egyéb névelemként az egyéni nevet, az 

öröklött címet és nevet fel kell tüntetni, 

– az öröklött név, ekkor a rendszó után egyéb elemként az egyéni nevet, a csa-

ládnevet és az öröklött címet is közölni kell. 

Edward, Duke of Windsor (1894–1972) 

Utaló: Edward, Prince of Wales lásd Edward, Duke of Windsor (1894–1972) 

Berry, Charles Ferdinand de Bourbon, duc de (1778–1820) 

Utaló: 

Bourbon, Charles Ferdinand de, duc de Berry lásd Berry, Charles Ferdinand de 

Bourbon, duc de (1778–1820) 

7.6 VALLÁSI NEVEK 

A vallási nevek csoportjába a pápák, ellenpápák, egyéb egyházi méltóságok, mint pél-

dául püspökök nevén kívül a szerzetesek, kanonizáltak és a bibliai személyek nevei tartoz-

nak. 
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E nevek közül a pápák és ellenpápák nevét az uralkodói nevek szabályai szerint kell 

egységesíteni azzal a különbséggel, hogy a kiegészítő adatban földrajzi helyet nem le-

het megnevezni 

Pius (pápa), XII. 

Utaló: Pacelli, Eugenio lásd Pius (pápa), XII. 

Gergely (pápa), XIII. 

Utaló: Gregorius (pápa), XIII. lásd Gergely (pápa), XIII. 

A pátriárkák és metropoliták egységesített neve nevük nemzeti nyelvű alakja. Méltó-

ságukat az egységesített névben kiegészítő adatként a bibliográfia, illetve a katalógus 

nyelvén kell megadni. A kiegészítő adat után megkülönböztető sorszámukat kell kö-

zölni római számmal. 

Ioannes (konstantinápolyi pátriárka), XII. 

Az egyéb egyházi méltóságok esetében, ha azonosíthatóságukhoz szükséges, méltósá-

guk megnevezése megadható (tehát nem kötelező). 

Pilgrim (passaui püspök ; 10. sz.) 

A szerzetesek egységesített nevének megválasztásakor, beleértve a név nyelvtani alakját, 

a névelemek sorrendjét, a rendszónak vagy egyéb elemnek minősített elemeket, tekintettel 

kell lenni 

– a megfelelő korszak névhasználati szokásaira,  

– ezen belül a szerzetes nemzeti hovatartozására,  

– végül az egyéni névhasználatra. 

A szerzetesi cím kiegészítő adatként közkeletű, rövid megnevezéssel a bibliográfia, il-

letve a katalógus nyelvén leírható. Kiegészítő adat lehet a szerzetesrend nevének hivatalos 

rövidítése is.  

János (minorita ; 15. sz.) 

A szentként és boldogként tisztelt személyek egységesített neveként – a bibliográfia, il-

letve a katalógus szempontjaitól függően – az alábbi névalakok egyikét kell közölni: 

az egységesített név a bibliográfia, illetve a katalógus által használt nyelvnek megfele-

lő névalak, amiben a rendszó az egyéni név, a kanonizációban kapott címet pedig 

egyéb névelemként kell leírni, vagy 

az egységesített név az a név, amelyen a személy működését kifejtette.  

A név a leírásban: Assisi Szent Ferenc 

Az egységesített besorolási adatban: Ferenc, Szent, Assisi (1182–1226) 

vagy 

Francesco d’ Assisi (1182–1226) 

Utaló: Ferenc, Szent, Assisi lásd Francesco d’ Assisi (1182–1226) 
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Szentté avatott uralkodók nevének egységesítése az uralkodói nevek szabályai szerint 

történik. 

A bibliai személyek egységesített nevét a bibliográfia, illetve a katalógus nyelvén kell 

egységesíteni. A rendszó az egyéni név, a vallási címet pedig kiegészítő adatként kell 

közölni. 

Ézsaiás (próféta) 

7.7 ÖSSZEFOGLALÁS 

Az ókorban és középkorban élt személyekre jellemző, hogy nem volt a mai értelemben 

vett családnevük, illetve a reneszánsz idején élt személyek latinos és nemzeti névhasználat 

szerinti névalakjukon is ismertek voltak. Az uralkodók vagy egyéni, vagy családnéven 

uralkodtak, rájuk különleges névegységesítési szabályok vonatkoznak. 

7.8 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. A középkorban élt személyek nevét milyen nyelvű alakban egységesíti? Ez 

alól a szabály alól melyik konkrét név képez kivételt? 

2. Szentté avatott uralkodó nevét az uralkodói nevek vagy a kanonizáltak név-

egységesítési szabályai szerint egységesíti? 

3. Uralkodók nevét milyen nyelvű alakban egységesíti? 

4. Uralkodók egységesített nevében mit tartalmaz a kiegészítő adat? 

5. Szentté avatottak nevét milyen nyelvű alakban egységesíti? 

6. Melyek azok a nyelvterületek, ahol a névelőzék részét képezi a rendszónak? 

Ez alól mik a kivételek? 

7. Melyek azok a nyelvterületek, ahol a névelőzék nem képezi részét a rendszó-

nak? Ez alól mik a kivételek? 

8. Mikor beszélünk összetett névről? 

9. Melyek azok a nyelvterületek, ahol az összetett név második eleme alkotja a 

rendszót? 

10. Melyek a minősítő névelőzékek és mi jellemző rájuk? 
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8. A FÖLDRAJZI NÉV 

8.1 CÉLKITŰZÉS 

A dokumentumot földrajzi név alapján is visszakereshetővé kell tenni, ezért szükség 

van a földrajzi nevek egységesítésére és e nevekhez tétel elhelyezésére a katalógusban.  

8.2 A LECKE TÉMAKÖREI 

A földrajzi név fogalma és a név alakja; Igazgatási nevek; Igazgatási területek névváltozá-

sa; Gazdaság- és természetföldrajzi nevek; Csillagászati nevek 

8.3 FÖLDRAJZI NEVEK EGYSÉGESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI 

8.3.1 A FÖLDRAJZI NÉV FOGALMA ÉS A NÉV ALAKJA  

A besorolási adat szempontjából földrajzi névnek minősülnek 

– az igazgatási nevek, 

– a gazdaság- és természetföldrajzi nevek és 

– a csillagászati nevek 

A kitüntetett névforma a földrajzi hely nevének magyar nyelvű alakja, vagy a magyar 

nyelvben meghonosodott alakja, ennek hiányában a jelenkori térképészeti gyakorlat-

ban vagy más szakirodalomban elfogadott névalak. A történeti Magyarország mai or-

szághatárokon kívül eső területén található települések esetében a kitüntetett névforma 

az 1913-ban törzskönyvezett településnév, azaz a magyar.
16

 A történeti Magyarország 

határon túlra került településeinek két kitüntetett alakja lehet az 1913-ban törzsköny-

vezett alak és a mai hivatalos idegen nyelvű név, és a két névalak között magyarázatos 

utalóval kell létrehozni a kapcsolatot. 

A földrajzi név számjegy-elemeit arab számokkal kell leírni. 

Például  

A kitüntetett alak: Bécs 

Utaló: Wien lásd Bécs 

Vindobona lásd Bécs 

Ezen a ponton változott a szabvány! Korábban a hivatalos nyelvű településnév volt az 

egységesített alak! 

                                                      
16

 A földrajzi név, mint a dokumentumokról készített rekordok tárgyi hozzáférési pontjai kitüntetett alakjának 

megválasztásához felhasználható kézikönyvek és egyéb segédletek listáját lásd a KST/5, Földrajzi nevek, 

mint adatbázisrekordok tárgyi hozzáférési pontjai c. szabályzat függelékében 
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8.3.2 IGAZGATÁSI NEVEK  

Országok neve 

Az országnevek csoportjába tartoznak  

– az országok,  

– önálló államok,  

– államszövetségek,  

– társult államok,  

– külbirtokok, 

– gyarmatok, ENSZ gyámsági területek stb. 

Az országneveket az egységesített besorolási adatban a név közkeletű, magyar nyelvű 

rövid (nem rövidített!) alakjában kell közölni. 

Az igazgatási név mind eredeti nyelvű, mind hivatalos alakjáról, az államnév hivatalos 

rövidítéséről utalókat lehet készíteni. 

Kitüntetett névalak: Magyarország 

Utaló: Magyar Köztársaság lásd Magyarország 

Kitüntetett névalak: Ausztrália 

Utalók: Ausztrál Államszövetség lásd Ausztrália 

Commonwealth of Australia lásd Ausztrália 

Kitüntetett névalak: Csendes-óceáni szigetek 

Utalók: Pacific Islands lásd Csendes-óceáni szigetek 

Trust Territory of Pacific Islands lásd Csendes-óceáni szigetek 

Ha nincs magyar országnév, az egységesített név az eredeti hivatalos nyelvű országnév, 

ha pedig az országnak több hivatalos nyelve van, a hivatalos nyelvű nevek egyike. 

Kitüntetett névalak: Dominica 

Kitüntetett névalak: Honduras 

Utalók: Hondurasi Köztársaság lásd Honduras 

Republica de Honduras lásd Honduras 

 

Országnév hiányában az egységesített név az ország magyar nyelvű államneve. 

Kitüntetett névalak: Egyesült Államok 

Utalók: Amerikai Egyesült Államok lásd Egyesült Államok 

United States lásd Egyesült államok 

United States of America lásd Egyesült Államok 

U.S. lásd Egyesült Államok 

U.S.A lásd Egyesült Államok 
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Nemzetközi adatcsere céljaira készülő leírások esetében az országnevek csoportjába 

tartozó földrajzi neveket a név eredeti hivatalos nyelvű alakjában kell megadni. 

A besorolási adatban – ha az egységesített névvel megnevezett földrajzi hely azonosít-

hatósága megkívánja – kiegészítő adatokat is közölni kell. Országnevek esetében ez a 

kiegészítő adat lehet például az államforma megnevezése. A kiegészítő adatot 

országnevek esetében magyar nyelven, országnál kisebb területi egységek esetén hiva-

talos nyelvű alakban kell megnevezni. 

Franciaország (királyság) 

Franciaország ( II. császárság) 

Alençon (comté) 

8.3.3 ORSZÁGNÁL KISEBB IGAZGATÁSI EGYSÉGEK NEVE  

Az országnál kisebb igazgatási területek (tagállamok, megyék, városok stb.) egységesí-

tett neve szintén a magyar, vagy a magyarban meghonosodott, ha van. A név eredeti hiva-

talos nyelvű alakjáról ebben az esetben utalót kell készíteni. A tagállamnál, országnál ki-

sebb közigazgatási fokozatú igazgatási terület típusát jelölő szót (például megye), ha az 

nem része az igazgatási egység nevének, kiegészítő adatban közölni kell a kitüntetett név-

alak nyelvén.
17

 

Városok és városoknál kisebb igazgatási területek nevét nem kell kiegészíteni az igaz-

gatási egység megnevezésével. 

Nincs kiegészítő adat, mert tagállam: 

Kitüntetett alak: Dél Carolina 

Utalók: State of South Carolina lásd Dél Carolina 

South Carolina lásd Dél-Carolina 

Kitüntetett alak: Bajorország 

Utaló: Bayern lásd Bajorország 

Van kiegészítő adat, mert tagállamnál kisebb igazgatási egység: 

Kitüntetett alak: Bács-Kiskun (megye) 

Kitüntetett alak: Zala (megye) 

Kitüntetett alak: Somme (département) 

Utaló: Département de Somme lásd Somme (département) 

                                                      
17

 Ez a földrajzi nevek korábbi egységesítési szabályaihoz képest változás, mert korábban csak akkor kellett 

kiegészítő adatként közölni, ha megkülönböztető szerepe volt. (Például ugyanolyan nevű megye és folyó). 
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51. kép Földrajzi név a bibliográfiai rekordban és a rekordhoz kapcsolódó besoro-

lási állományban 

A pirossal jelölt rendszavak a rekordok kapcsolódási pontjai. 
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Önálló névvel megkülönböztetett településrészek nevének kitüntetett  

alakja 

Gyakran előfordul, hogy egyes településrészeket önálló névvel különböztetnek meg a 

település többi részétől. Ennek főleg történelmi okai vannak. Települések összevonása után 

az egykor önálló településrészek vagy mint kerületek tartják meg korábbi nevüket, vagy a 

köztudatban élnek tovább egy-egy településrész megnevezésére.  

Ezekben az esetekben a kitüntetett név a településrész neve, amihez az „egésze”, „ré-

sze” magyarázatos utalóval meg kell adni annak a településnek a nevét, amelyikhez a rész 

tartozik. A települések összevonásával vagy szétválásával megváltozott neveket „lásd 

még” utalókkal kell összekapcsolni. Például ha a mű a mai Miskolc diósgyőri városrészé-

ről szól, a tárgyi melléktétel besorolási adatának kitüntetett névalakja: 

Diósgyőr (Miskolc) (városrész) 

Ehhez az kitüntetett alakhoz olyan utalók tartoznak, amelyek segítenek tájéko-

zódni abban, hogy milyen nagyobb igazgatási egységbe tartozik a városrész, illetve az 

egyesítés előtt mi volt a neve. Ezen keresztül lehet feltárni a városrésszel kapcsolatos 

irodalmat, kitekintve történeti vonatkozásaira is. Az utalók: 

Diósgyőr (Miskolc) (városrész) 

lásd még előbb Diósgyőr (1950-ig) 

egésze   Miskolc 

Ha a mű Diósgyőr 1950 előtti történetéről szól, vagy azzal az időszakkal foglalko-

zik, a tárgyi melléktétel besorolási adatának kitüntetett alakja: 

Diósgyőr (1950-ig) 

Az ehhez tartozó utaló: 

Diósgyőr (1950-ig) 

lásd még utána Miskolc 

Miskolc 

lásd még előtte Diósgyőr (1950-ig) 

Hejőcsaba (1950-ig) 

Szirma ((1950-ig) 

… 

része Diósgyőr (városrész) 

Hejőcsaba (városrész) 

Szirma (városrész) 

… 

Sorszámmal megkülönböztetett településrészek nevének kitüntetett alakja 

A településrésznek nem mindig van önálló neve, csak sorszáma. (Kerületek számozá-

sa). Ebben az esetben a településrészek kitüntetett neve a helység nevéből és a rész megkü-

lönböztető megjelöléséből áll. Ez akkor is így van, ha a megkülönböztető megjelölés (pél-

dául számozás) mellett saját elnevezése is van a településrésznek.  
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Igen szemléletes példája ennek Budapest, ahol a kerületeknek számozásuk mellett 

saját nevük is van, sőt még egy kerületen belül is vannak saját névvel rendelkező ré-

szek, mint például a IV. kerületnek Káposztásmegyer. Ugyanakkor történelmi okoknál 

fogva több mai kerületnek van közös neve, mint Buda, Óbuda, Pest.  

Mivel az információkeresés alfabetikus, ki kell alakítani egy olyan – a kitüntetett név-

alakhoz kapcsolódó – utaló-rendszert, amin keresztül kirajzolódnak a település egészének, 

részének, névváltozásainak kapcsolatai. 

A sorszámmal ellátott településrészek kitüntetett névalakja a település nevéből és a 

rész megkülönböztető megjelöléséből (például a kerület sorszámából) áll. 

 

Kitüntetett névalak: Budapest. 14. kerület 

Utalók: Budapest. Zugló lásd Budapest. 14. kerület 

Zugló lásd Budapest. 14. kerület 

Ha a helység azonosíthatósága megkívánja, az egységesített alakban kiegészítő adatként 

közölni lehet a megfelelő ország vagy egyéb igazgatási terület nevét, rövidített formában 

(ha van). Ehelyett a megfelelő ország szabványos betűkódja is közölhető. 

London (Ohio) 

vagy 

London (O.) 

vagy 

London (US ; O.) 

8.3.4 IGAZGATÁSI TERÜLETEK NÉVVÁLTOZÁSA 

Az egységesített névalak megválasztása szempontjából más igazgatási területnek minő-

sül az a földrajzi terület, amelynek a neve megváltozott. A névváltozás oka lehet 

– települések összevonása, 

– települések szétválasztása több igazgatási egységre, 

– egyszerű névváltoztatás, 

– ha a település az országhatárok áthelyezése miatt más hivatalos nyelvű ország 

fennhatósága alá kerül.  

Az igazgatási terület egységesített névalakjának megválasztásakor figyelembe kell ven-

ni a leírás tárgyának tartalmi időhatárait és annak az időszaknak a hivatalos névalakja sze-

rint megadni az egységesített névalakot, ami a dokumentum tartalmi időhatára szerint ér-

vényben volt. 

A történeti Magyarország mai országhatárokon kívül eső területén található települések 

esetében a kitüntetett névforma az 1913-ban törzskönyvezett településnév. Ha az intéz-

mény gyűjtőköre ezt indokolja, a történeti Magyarország határon túlra került települései-

nek két kitüntetett alakja is lehet. 

Tehát lesznek a katalógusban olyan tételek, amelyeken a korábbi, és lesznek olyanok, 

amelyeken az újabb név az egységesített név.  
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Az új és az ezt megelőző nevet magyarázatos utalókkal kell összekapcsolni: 

A kitüntetett alak a dokumentum tartalmi időhatárától függően például: 

Pozsony vagy Bratislava 

Magyarázatos utalók: 

Bratislava lásd még Pozsony (1920 előtt) 

Pozsony lásd még Bratislava (1920 után)  

Egységesítő utaló: 

Pressburg lásd Pozsony 

A „lásd még” típusú utaló földrajzi nevek esetén tehát egy olyan hivatkozás, ami a név 

korábban érvényes alakjától vezet el a későbbi alakhoz és fordítva. A hivatkozásnak 

így mindkét besorolási adata egységesített.  

8.3.5 GAZDASÁG- ÉS TERMÉSZETFÖLDRAJZI NEVEK 

A gazdaság- és természetföldrajzi nevek fogalomkörébe tartoznak például 

– a gazdasági körzetek,  

– tájak, 

– szigetek, 

– hegyek, 

– völgyek, 

– vizek neve. 

A gazdaság- és természetföldrajzi nevek egységesített alakja a név magyar nyelvű meg-

felelője. Ha a gazdaság- vagy természetföldrajzi helynek nincs magyar neve, egységesített 

névként a hely igazgatási hovatartozásának megfelelő, eredeti hivatalos nyelvű nevet kell 

megadni. 

Kitüntetett névalak: Duna 

Kitüntetett névalak: Mont Blanc 

Kitüntetett névalak: Jóreménység-fok 

Utalók: Cape of Good Hope lásd Jóreménység-fok 

Good Hope, Cape of lásd Jóreménység-fok 

Cabo da Boa Esperanza lásd Jóreménység-fok 

Boa Esperanza, Cabo da lásd Jóreménység-fok 

8.3.6 CSILLAGÁSZATI NEVEK 

Égitestek nevének egységesített alakja magyar nyelvű, a csillagászatban nemzetközileg 

elfogadott nevükről pedig utalót kell készíteni. Nem kell utalót készíteni, ha a magyar és a 

nemzetközileg lefogadott név csak az égitest típusának megnevezésében tér el egymástól. 

Az égitest típusát kiegészítő adatként csak akkor kell megadni, ha azt az égitest azonosít-

hatósága megkívánja. 
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Kitüntetett névalak: Nagy Medve 

Utalók:  

Ursa Maior lásd Nagy Medve 

Göncöl lásd Nagy Medve 

8.4 A FÖLDRAJZI NÉV, MINT BESOROLÁSI ADAT 

A földrajzi név önálló besorolási adatként tárgyi melléktétel besorolási adataként fordul 

elő. Funkciója, hogy formai elemmel, egy földrajzi névvel fejezze ki a dokumentum tar-

talmát. 

 

52. kép Tárgyi melléktétel, aminek a saját besorolási adata földrajzi név 

Földrajzi név besorolási adatban ugyanakkor nemcsak önálló adatként fordulhat elő, 

hanem 

– bizonyos testületi nevek rendszavaként, illetve kiegészítő adataként (lásd a 

Testületi nevek egységesítése című leckében) és  

– uralkodók nevének kiegészítő adatában is.  

Ekkor is érvényesek a földrajzi nevek egységesítésére vonatkozó szabályok.  

Kiskunhalas. Önkormányzat 

Egyesült Államok. Congress 

Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem (Pozsony) 

Teatr Wielki (Warszawa) 

Kálmán (Magyarország: király), Könyves 

8.5 ÖSSZEFOGLALÁS 

Valamely földrajzi hely nevét a bibliográfiai rekord hozzáférési pontjaként a földrajzi 

hely megnevezésére megválasztott kitüntetett névformában kell megadni. A kitüntetett 

névforma a földrajzi hely nevének magyar nyelvű alakja, ennek hiányában a jelenkori tér-

képészeti gyakorlatban vagy más szakirodalomban elfogadott név magyar nyelvű vagy 
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eredeti nyelvű alakja. Az idegen névalak „lásd” utalóval kapcsolódik a kitüntetett alakhoz. 

A történeti Magyarország mai országhatárokon kívül eső területén található települések 

esetében a kitüntetett névforma az 1913-ban törzskönyvezett településnév. Ha az intéz-

mény gyűjtőköre ezt indokolja, a történeti Magyarország határon túlra került települései-

nek két kitüntetett alakja lehet, ezeket kölcsönös magyarázatos utalóval kell összekötni. 

8.6 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Milyen típusú nevek tartoznak a földrajzi név fogalmába? 

2. Országok nevét milyen nyelvű alakban egységesíti? 

3. Megyék, városok, falvak nevét milyen nyelvű alakban egységesíti? 

4. Egy megváltozott nevű városnak egymást követően több hivatalos neve is le-

het. Mitől függ, hogy adott esetben melyik nevet választja egységesített alak-

nak a leírt dokumentummal kapcsolatban? 

5. Hegyek, folyók, égitestek nevét milyen nyelvű alakban egységesíti? 

6. Mikor alkalmaz magyarázatos utalót? 

7. Mikor alkalmaz egységesítő utalót? 

8. A földrajzi név milyen típusú tételnek lesz a besorolási adata? 
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9. A TESTÜLETI NÉV  

9.1 CÉLKITŰZÉS 

Testületi név, mint a keresés szempontja gyakran fordul elő. Ebből a leckéből megis-

merkedhet a testület fogalmával, a testületi nevek típusaival és a névegységesítés szabálya-

ival. 

Gondosan válaszoljon a lecke végén található önellenőrző kérdésekre, amelyek a tan-

anyag lényeges és sok gondot okozó részeit emelik ki. 

Nézze át a Feladatgyűjtemény előző szemeszterben elkészített bibliográfiai leírásait és 

egészítse ki testületi név típusú besorolási adatokkal! 

9.2 A LECKE TÉMAKÖREI 

A testületi név fogalma és a név alakja  

A kitüntetett testületi névalak részei, nyelve és egyezményes jelei 

Az egyszerű és összetett testületi név 

A közkeletű testületi név 

Igazgatási testületek kitüntetett névalakja 

Az alárendelt testületek kitüntetett névalakja 

A rendezvénynév 

A testület mint besorolási adat 

9.3 TESTÜLETI NEVEK EGYSÉGESÍTÉSE 

9.3.1 A TESTÜLETI NÉV FOGALMA ÉS A NÉV ALAKJA  

A besorolási adatok szempontjából testületnek minősül:  

– mindazon szervezet, amelyet saját hivatalos név azonosít, 

– rendezvények, ha hivatalos elnevezésüknek része a rendezvény típusának 

megnevezése (például: Magyar Könyvtárosok Egyesületének vándorgyűlése), 

vagy ha a rendezvény saját hivatalos nyelvű kiadványain a típusjelölő kifeje-

zés és a rendezvény nevének többi eleme közötti összetartozást más módon, 

például tipográfiai megoldással egyértelműen jelölik. 

A testületet a leírás besorolási adatában mindig ugyanazon a néven kell megnevezni és 

nevét mindig ugyanabban az alakban – a testület egységesített nevén – megadni. 

A testületi név az a név, amelyen a testület működését kifejti.  

Ezt a nevet a legegyszerűbb annak alapján megállapítani, ahogyan a testület saját ma-

gát saját kiadványain megnevezi. Megállapítható a hivatalos testületi név abból is, ahogyan 

a testületet a székhelyének vagy működési területének megfelelő bibliográfiai gyakorlat 

számontartja. 

A besorolási adatban a testület nevét alanyesetben kell közölni, a névhez nem tartozó 

toldalékok és ragok nélkül. 
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A név első szavát nagy kezdőbetűvel kell írni. A további szavak kis- és nagybetűs írása 

az illető nyelv helyesírási szabályaitól függ. 

Università degli studi (Padua) 

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (Budapest) 

Az egységesített nevet a bibliográfia (katalógus) által használt írásrendszerben kell kö-

zölni. Az ettől eltérő írásrendszerű neveket transzliterálni kell. Nem kell azonban átírni a 

testületi név szimbólumként használt idegen írásrendszerű elemeit. 

A testület egységesített nevének szám-elemeit a testület hivatalos névhasználatával 

megegyezően vagy számnévvel, vagy arab, vagy római számmal kell leírni. 

Mindig arab számmal kell közölni a kiegészítő adatban:  

– a megkülönböztető sorszámot és  

– a testület működésével kapcsolatos évszámokat. A kiegészítő adatban az év-

szám teljes alakjával kell helyettesíteni a hivatalos testületi név csonka évjel-

zéseit. A sorszám toldalékait ponttal kell helyettesíteni. Az időszakosságot 

jelző kifejezéseket (például évi, számú) a kiegészítő adatból el kell hagyni. 

9.3.2 A KITÜNTETETT TESTÜLETI NÉVALAK RÉSZEI, NYELVE ÉS EGYEZMÉNYES 

JELEI 

A besorolási adatban az egységesített testületi név rendszóból, egyéb elemből és ki-

egészítő elemből állhat. A személynevekkel ellentétben azonban – a név típusától füg-

gően – egyéb elem és kiegészítő elem nem minden esetben van, illetve több kiegészítő 

elem is járulhat a névhez. (Rendszónak azonban mindig lenni kell!) 

A besorolási adat részeinek tagolására egyezményes jeleket kell használni: 

Pont előzi meg az egyéb névelemet. 

Kerek zárójelbe kell foglalni a kiegészítő adatokat. Ha több kiegészítő adat van, a kü-

lönböző típusúakat külön-külön zárójelpárban kell közölni, az azonos típusúakat (például a 

testület székhelyeinek a felsorolását) egy közös zárójelen belül, pontosvesszővel kell ta-

golni. A pontosvesszőt szóköz előzi meg és szóköz követi. 

Ha a besorolási adatban a névelemek sorrendje eltér a testület hivatalos nevétől, a sorrend-

cserét a hátravetett névelemet megelőző vesszővel kell jelölni. 

Ha a testületi név elemeit valamely – a besorolási adat részeinek elkülönítésére haszná-

latos – egyezményes jellel megegyező jel tagolja, e jelet a testületi névből el kell hagyni. 

Ha a hivatalos testületi név valamely eleme kerek zárójelben van, e zárójelet a besorolási 

adatban gondolatjellel kell helyettesíteni. A hivatalos testületi névben előforduló egyéb 

jeleket az egységesített névben tükrözni kell. 

Egységesített testületi név egyéb adat nélkül, de több kiegészítő adattal: 

Hegesztési Konferencia (7.) (1973) (Miskolc) 

Rendezvények egységesített nevében a kiegészítő adatok sorrendje:  

– a rendezvény sorszáma, 

– a rendezés éve, 

– a rendezvény helye a földrajzi nevek egységesítésének szabályai szerint. 

Egységesített testületi név egyéb adat és kiegészítő adat nélkül: 
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Magyar Demokrata Fórum 

Egységesített testületi név egyéb adattal, kiegészítő adat nélkül: 

Magyarország. Országgyűlés 

Ha a rendszó vagy a kiegészítő adat olyan földrajzi név, ami nem része a hivatalos 

névnek, azt a földrajzi nevek egységesítési szabályai szerint kell közölni az egységesí-

tett alakban. (A testület nevét viszont hivatalos nyelvű alakban!)  

Ez egy magyar hivatalos nyelvű testületnél nem feltűnő, mert mind a földrajzinév-

típusú, mind a testületinév-típusú elem magyar nyelvű: 

Egységesített testületi név egyéb adattal és több kiegészítő adattal 

Egyesült Államok. Congress 

Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Atommagkutató Intézet (Debrecen) 

Az egységesített testületi név kötelező kiegészítő adatai 

a „testület” szó vagy a testület típusának a megnevezése, ha a testületi név személy-

név, földrajzi név vagy a testületi jellegre nem utaló kifejezés 

Magyar Vöröskereszt (testület) 

a testület megkülönböztető sorszáma 

A leírásban: Miskolci 1. sz. Ügyvédi Munkaközösség 

Az egységesített névalak: Miskolci Ügyvédi Munkaközösség (1.) 

A cég, gazdasági és egyéb munkaközösség típusú testületek nevükben többnyire akkor 

alkalmaznak megkülönböztető sorszámot, ha ugyanazon a településen egy időben azonos 

néven több testület is működik. Ebben az esetben a sorszám különbözteti meg őket.  

Rendezvény típusú testületek nevében a sorszám akár számnévvel, akár számmal ír-

ják, az azonos néven megrendezett rendezvények sorrendiségét fejezik ki, ezért azt ki-

egészítő adatban kell közölni akkor is, ha az a név részét alkotja. A rendezvény meg-

tartásának keltét (tehát a hónapot és a napot) kiegészítő adatban azonban csak akkor 

kell közölni, ha az évszám nem elegendő a rendezvények megkülönböztetésére. 

A leírásban a címadatok: 

Harmadik Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia : 1993. április 2–3. 

A rendezvény, mint testület nevének egységesített alakja: 

Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia (3.)(1993)(Miskolc) 

Utaló: 

Nyelvészeti Konferencia lásd Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia  

Az utaló második felének ebben az esetben azért nem célszerű tartalmaznia a kiegészítő 

adatokat, mert minden megrendezett konferenciának más a sorszáma, más a rendezés éve 

és más a helyszíne. Ha kiegészítő adatot alkalmazna, annyi utaló kellene azonos besorolási 

adathoz (Nyelvészeti konferencia), ahány rendezvény volt. Ennek pedig nincs értelme. 
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A cím szerinti melléktétel besorolási adata: 

Harmadik Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia : 1993. április 2–3. 

A rendezvény hivatalos neve: 

Karszt- és barlangkutatók I. országos diákköri találkozója 

Egységesített névalak: 

Karszt- és Barlangkutatók Országos Tudományos Diákköri Találkozója (1.) (1979) 

(Miskolc) 

Nem minősíthető azonban sorszámnak  

a testület nevének részét alkotó, ezért többnyire számnévként írott szó.  

Leginkább olyan gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások választják nevük alko-

tóelemének az „első” (és ennek különböző nyelvi változatai) szót, amelyek a maguk korá-

ban tevékenységükkel különlegességnek számítottak. Ezzel is fel kívánják hívni magukra a 

figyelmet. (Egy hasonló tevékenységet kezdő újabb cég biztos, hogy nem fogja nevének 

részévé tenni a „második” szót, inkább más nevet választ.) 

Első Magyar Iparbank (Budapest) 

Első Magyar Telemarketing Társulás (Budapest) 

Utalók:  

EMTT Kft. lásd Első Magyar Telemarketing Társulás (Budapest) 

Telemarketing Társulás lásd Első Magyar Telemarketing Társulás (Budapest)  

Nem minősül sorszámnak uralkodói sorszámot kifejező szám, ha a testületet ilyen sze-

mélyről nevezték el 

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (Miskolc) 

Kiegészítő adatként kell közölni a testület székhelyét,
18

 rendezvények esetében a ren-

dezvény megtartásának a helyét. (Rendezvények egységesített nevében ez az utolsó 

kiegészítő elem!) 

Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen) 

Nem kell kiegészítő adatként közölni azonban a testület székhelyét, ha az benne van a 

testület nevében. 

Miskolci Egyetem 

Kölcsönös magyarázatos utaló:  

Miskolci Egyetem 1990 előtt lásd Nehézipari Műszaki Egyetem (Miskolc) 

Nehézipari Műszaki Egyetem (Miskolc) 1990 előtt után lásd Miskolci Egyetem  

                                                      
18

 Kivételt képeznek a pártok, egyházak és igazgatási testületek. 
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A helységnév nem kötelező kiegészítő adata az alábbi testülettípusoknak: 

egyesületek 

Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság 

Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete 

Magyar Bor-Fórum Alapítvány 

Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége 

Dugonics Társaság 

vállalatok, bankok, szövetkezetek és hasonló formában gazdálkodó szervezetek 

nemzetközi és kormányközi szervek 

Ha azonban e testületek azonosíthatósága vagy a bibliográfia szempontjai indokolják, e testü-

letek esetében is megnevezhető a székhely. 

A kiegészítő adatban nem nevezhető meg viszont a székhely 

pártok, 

Magyar Igazság és Élet Pártja 

Magyar Szocialista Párt. Pápa és Környéke Szervezet 

egyházak, egyházi rendek (de ha a székhely neve a hivatalos név része, onnan nem 

szabad elhagyni), 

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 

Sümegi Ferences Rendház 

államigazgatási, államhatalmi testületek esetében: 

Magyarország. Központi Statisztikai Hivatal 

Nem tartozik az egységesített testületi névhez a névkezdő névelő, kivéve, ha elhagyá-

sa megváltoztatja a név nyelvtani szerkezetét. 

A testület hivatalos neve: The Library Association 

Az egységesített név: Library Association 

A névkezdő névelő akkor sem vehető figyelembe a tétel a betűrendbe soroláskor, ha az 

nem hagyható el az egységesített névből! 

A testület tulajdonjogi formáját jelölő kifejezések, kivéve, ha elhagyásukat a név 

nyelvtani szerkezete nem teszi lehetővé. 

Agro-Team Információs Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Baja) 



BIBLIOGRÁFIAI ADATFELDOLGOZÁS II.  

114 

9.3.3 AZ EGYSZERŰ ÉS AZ ÖSSZETETT TESTÜLETI NÉV 

Egyszerű a testületi név, ha az önmagában nem fejezi ki a szervezet hierarchiáját. Pél-

dául tudjuk ugyan, hogy a Kossuth Lajos Tudomány-egyetem több szervezeti egységből – 

karokból, tanszékekből stb. áll –, de ha azt az intézmény a nevével nem fejezi ki, a név 

egyszerű testületi névnek minősül. (Ez nem zárja ki, hogy a név több szóból álljon!) 

Ugyanez a név alárendelt névvé válik, ha a név kifejezi az alárendeltségi viszonyt,  

például: Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara. 

Összetett testületi névről akkor beszélhetünk, ha a testület egészére vonatkozó hivata-

los név két vagy több, külön-külön is testületi névnek minősíthető névből áll.  

Például: Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum. 

Az egységesített név rendszerint a testület hivatalos teljes neve. A testületeknél azon-

ban gyakran előfordul, hogy az egyszerű testületi név is rendkívül hosszú, ezért a minden-

napos névhasználatban a testület nevének betűszó alakját használja. Ha a testület működé-

se során a hivatalos teljes neve helyett rendszeresen ezt a rövidebb névalakot használja, 

egységesített névként ezt a betűszó alakot kell leírni, a teljes névalakról pedig el kell készí-

teni az egységesítő utalót. 

A leírásban: Petőfi Irodalmi Múzeum 

A kitüntetett névalak: Petőfi Irodalmi Múzeum (Budapest) 

A leírásban: Euratom 

Az egységesített névalak: Euratom 

Utaló: European Atomic Energy Communuty lásd Euratom 

A leírásban: SABENA 

Az egységesített névalak: SABENA 

Utaló:  

Socièté anonyme belge d’ exploitation de la navigation aérienne lásd 

SABENA 

De:  

a leírásban: Malév Rt. 

Az egységesített névalak: Magyar Légiközlekedési Rt. 

Utalók:  

Malév Hungarian Airlines lásd Magyar Légiközlekedési Rt. 

Malév Rt. lásd Magyar Légiközlekedési Rt. 

Ha az összetett testületi névben az összetételt alkotó első név önmagában is alkalmas a 

testület megnevezésére és a második rész nem kapcsolódik kötőszóval az első részhez, az 

első név az egységesített alak.  
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Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (Budapest) 

Utaló:  

OPKM lásd Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (Budapest) 

A hivatalos teljes név: Szent István Társulat, az Apostoli Szent Szék Kiadója 

A kitüntetett névalak: Szent István Társulat (Budapest) 

Ha a testületnek több nyelven van hivatalos neve, az egységesített név a magyar nyel-

vű név, ha a nevek között van magyar nyelvű: 

Hoongars-Nederlandse Cultuur Kring 

HOMKE 

HOMKE-HONCK 

Egységesített névalak: Holland–Magyar Kulturális Egyesület 

Ha a testületnek nincs hivatalos magyar nyelvű neve, az a hivatalos nyelvű név, ame-

lyet a testület működése során főképp, illetve kiemelten használ 

Soros Centers for Contemporary Arts Metwork. Office (Budapest) 

ilyen megkülönböztetés hiányában a hivatalos nyelvű nevek egyike. 

National Library (Ottawa) 

Utaló:  

Bibliothèque Nationale (Ottawa) lásd  National Library (Ottawa) 

9.3.4 A KÖZKELETŰ TESTÜLETI NÉV 

Közkeletű testületi név alatt a testület nevének a közhasználatban meghonosodott rö-

vid változatát értjük Nem tévesztendő össze a testület nevének betűszó alakjával! A betű-

szó alak lehet egységesített alak, a testület nevének közhasználatban meghonosodott rövid 

változata azonban csak akkor, ha a testület saját kiadványain ebben a rövidebb formában 

használja. 

A hivatalos testületi név: 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 

A könyvtár kiadványain használatos rövidebb név: 

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 

Kitüntetett névalak: II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (Miskolc) 

Kitüntetett névalak: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Budapest) 

Utaló:  

Szabó Ervin Könyvtár (Budapest) lásd  

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Budapest)  
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Szerzetesrendek közkeletű nevének a bibliográfia nyelvében meghonosodott alakjáról 

utalót kell készíteni. 
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Egységesített névalak: Societas Jesu 

Utalók:  

Jézus Társaság lásd Societas Jesu 

Jezsuita rend lásd Societas Jesu 

Jezsuiták lásd Societas Jesu 

9.3.5 IGAZGATÁSI TESTÜLETEK KITÜNTETETT NÉVALAKJA 

Az államhatalmi, az állami- és közigazgatási testületek neve meglehetősen gyakran for-

dul elő könyvtári dokumentumokon, ezért mindenekelőtt azt kell világosan látni, hogy 

melyek az állam- és közigazgatási testületek, hiszen a dokumentumok feldolgozásakor fel 

kell azokat ismerni. E fogalomkörbe azok a testületek tartoznak, amelyek tevékenységén ke-

resztül érvényesülnek az állam feladatai, úgymint a 

– törvényhozó, 

– végrehajtó, 

– védelmi és 

– igazságszolgáltatási funkció. 

Ezek alapján az állam törvényhozó feladatait az egész országra (államra) kiterjedő ér-

vénnyel a törvényhozó testületen keresztül gyakorolja (Magyarországon az országgyűlés, 

az Egyesült Államokban a Kongresszus stb.). Törvényeket végrehajtó feladatait országos 

szinten a szakminisztériumok, helyi szinten az önkormányzatok látják el. A helyi önkor-

mányzatok azonban saját hatáskörükben és saját működési területekre kiterjedő érvénnyel 

helyi szabályrendeleteket is alkotnak, ilyen értelemben tehát helyi „törvényalkotó” testüle-

tek is. Az állam védelmi funkcióit a fegyveres testületek, míg igazságszolgáltatási funkció-

it a bíróságok, ügyészségek látják el. 

A fentieken kívül vannak olyan hivatalok, amelyek az adminisztráció szintjén látnak el 

államigazgatási feladatokat, mint például a Központi Statisztikai Hivatal. Felismerhető az 

államigazgatási funkció arról, hogy nevükben megtalálható a „magyar”, az „állami”, az 

„országos”, a „központi” jelzők valamelyike és a „hivatal” szó.  

A modern állam fentebb felvázolt funkciói mindenütt azonosak, de hogy ezeket a fel-

adatokat konkrétan milyen nevű testületek teljesítik, az az adott ország törvényeitől 

függ. A feldolgozó könyvtárosnak a névegységesítéskor azt kell eldöntenie, hogy a 

testület, aminek a nevét egységesítenie kell, betölt-e igazgatási funkciókat. 

A döntés azért fontos, mert e testületek egységesített nevének rendszava annak az 

igazgatási egységnek a közkeletű, rövid magyar nyelvű megnevezése, amelyre a testü-

let hatásköre kiterjed. Egyéb elem a testület hivatalos nyelvű alakja, amiből el kell 

hagyni a működési terület nevét és a működési terület típusának a megnevezését, fel-

téve, hogy e névelem elhagyása nem változtatja meg a név nyelvtani szerkezetét és 

írásmódját (mint például kötőjeles írás vagy egybeírás a névvel). 

 

A testület hivatalos neve: A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 

Kitüntetett névalak: Magyarország. Legfelsőbb Bíróság 
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Utaló: 

Legfelsőbb Bíróság lásd Magyarország. Legfelsőbb Bíróság 

A testület hivatalos neve: Heves Megyei Önkormányzat 

Kitüntetett névalak: Heves (megye). Önkormányzat  

Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Városi Polgármesteri Hivatala 

Kitüntetett névalak: Miskolc. Polgármesteri Hivatal 

A testület hivatalos neve: Magyar Honvédség 

Kitüntetett névalak: Magyarország. Magyar Honvédség 

Utaló: 

Magyar Honvédség lásd Magyarország. Magyar Honvédség 

Az egyéb névelemet pont előzi meg. 

Kiegészítő elemként a székhely megnevezését nem szabad megadni! 

Vannak esetek, amikor az igazgatási testületnek nincs más hivatalos neve, mint a tiszt-

ségviselője által betöltött funkció megnevezése. Az egységesített testületi név képzésének 

alapelve ebben az esetben sem változik, csak egyéb névelemként a tisztségviselő funkció-

jának hivatalos megnevezését kell megadni. Kiegészítő adatként közölhető a tisztséget 

betöltő személy neve is. 

Magyarország. Nádor (József) 

Debrecen. Tisztifőorvos 

Külképviseleti szervek egységesített nevében a rendszó a küldő ország neve, egyéb 

elem a külképviseleti szerv közkeletű nevének hivatalos nyelvű alakja, kiegészítő elem 

követségek esetén a fogadó ország neve, 

Magyarország. Nagykövetség (Csehország) 

konzulátusok esetén a székhelyük neve, 

Franciaország. Consulat (Buenos Aires) 

kormányközi szervek, küldöttségek esetén a fogadó szervezet neve. 

Egyesült Államok. Mission (United Nations) 

Államigazgatási testületek nem hatósági jogkörű alárendelt testületei 

Ha valamely államhatalmi vagy államigazgatási testület alárendelt testületeként műkö-

dő egészségügyi, szociális, művelődési, művészeti, sport vagy más, nem hatósági jogkörű 

és nem a főtestület szervezeti egységeként (például osztályaként) működő intézmények 

neve olyan név, amely a főtestület megnevezése nélkül csupán a testület típusának a meg-

nevezése, az egységesített névalak a testület hivatalos neve. 

A testület hivatalos neve: 

Belügyminisztérium Szimfonikus Zenekara 
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Bár a Szimfonikus Zenekar a Belügyminisztérium alárendelt testülete, mégsem mond-

ható, hogy államigazgatási feladatokat lát el. Nevét tehát túlzás volna az államigazgatási 

testületek névegységesítési szabályai szerint egységesíteni.  

Mint alárendelt testület, önmagában nem lehet egységesített alak, mert neve csupán a 

testület típusát fejezi ki.  

Ezért az egységesített névalak: 

Belügyminisztérium Szimfonikus Zenekara 

9.3.6 AZ ALÁRENDELT TESTÜLETEK KITÜNTETETT NÉVALAKJA 

Ha valamely testület neve kifejezi a szervezeti hierarchiát is, vagyis a név tartalmazza a 

testület szervezeti egységeinek, helyi szerveinek, rendezvényeinek, az általa irányított, 

fenntartott testületnek a nevét is, alárendelt testületi névről beszélünk. Az alárendelt testü-

leti nevek tehát egyaránt tartalmazzák a fölérendelt és az alárendelt testület nevét is.  

Az alárendelt testületek egységesített alakjában rendszerint az alárendelt testület neve 

a rendszó, a fölérendelt testület megnevezése nélkül. 

A testület hivatalos neve:  

Magyar Mezőgazdasági Múzeum Georgikon Kastélymúzeuma 

Kitüntetett névalak: Georgikon Kastélymúzeum (Keszthely) 

Utaló:  

Magyar Mezőgazdasági Múzeum Georgikon Kastélymúzeuma lásd 

Georgikon Kastélymúzeum (Keszthely) 

A testület hivatalos neve:  

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Móricz Zsigmond Megyei és Vá-

rosi Könyvtára 

Kitüntetett névalak: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) 

A testület hivatalos neve:  

A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye 

Kitüntetett névalak: Ráday Gyűjtemény (Budapest) 

Utaló:  

A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye lásd 

Ráday Gyűjtemény (Budapest) 

Eltérések az általános szabálytól 

A kitüntetett névalakban mind a főtestület, mind az alárendelt testület nevét meg kell 

nevezni és a fölérendelt testület neve a rendszó egyes esetekben: 

a) tudományos akadémiák alárendelt testületei, 
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Kitüntetett névalak: 

Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Atommagkutató Intézet (Debrecen) 

Utalók: 

ATOMKI lásd  

Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Atommagkutató Intézet (Debrecen) 

Atommagkutató Intézet (Debrecen) lásd 

Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Atommagkutató Intézet (Debrecen) 

MTA Atommagkutató Intézete, Debrecen lásd 

Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Atommagkutató Intézet (Debrecen) 

Kitüntetett névalak: 

Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Szegedi Biológiai Központ 

Utalók: 

Szegedi Biológiai Központ lásd 

Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Szegedi Biológiai Központ 

Biológiai Központ, Szeged lásd 

Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Szegedi Biológiai Központ 

b) felsőoktatási intézmények szervezeti egységei, 

József Attila Tudományegyetem (Szeged). Központi Könyvtár 

c) valamely főtestület keretében működő bizottságok esetében, valamint 

Magyarországi Evangélikus Egyház. Ifjúsági Bizottság 

d) ha az alárendelt testület neve csupán a testület típusának a megnevezése,  

Magyar Rádió és Televízió (Budapest). Gyermekkórus 

vagy 

e) annak egyértelmű kifejezése, hogy az alárendelt testület a főtestület szervezeti egy-

sége, illetve választott szerve. 

Magyarországi Evangélikus Egyház. Sajtóosztály 

Ezekben az esetekben a rendszó a főtestület neve, egyéb elem az alárendelt testület 

neve. 

Mind a fölérendelt, mind az alárendelt testület nevét ragozatlan alakban kell közölni!  

Az egységesített alakban a fölérendelt testület nevét kerek zárójelben követi a testület 

székhelyének megnevezése a földrajzi nevek egységesítési szabályai szerint.  

Az egyéb elemként közölt alárendelt testület nevét pont előzi meg. Az alárendelt testü-

let nevét kiegészítő adatban csak akkor követi székhelyének a megnevezése, ha az eltér a 

fölérendelt testület székhelyének a megnevezésétől. Ha a székhely neve benne van a testü-

let nevében, kiegészítő adatként nem kell megismételni. 
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Tehát az egységesített névalak névelemeinek sorrendje: 

Fölérendelt testület neve (székhelye). Alárendelt testület neve (székhelye) 

Ha a hivatalos testületi névben az alárendelt testület számozott, a sorszámot az egyéb 

névelemként leírt névből el kell hagyni. Kiegészítő adatként akkor kell leírni, ha egyazon 

főtestületen belül működő azonos nevű alárendelt testületek megkülönböztetésére szolgál. 

 

A testület hivatalos neve: 

Magyar Tudományos Akadémia V. Orvosi Tudományok Osztálya 

Kitüntetett névalak: 

Magyar Tudományos Akadémia. (Budapest). Orvosi Tudományok Osztálya 

Utaló: 

M. T. A. V. Orvosi Tudományok Osztálya lásd  

Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Orvosi Tudományok Osztálya 

A testület hivatalos neve: 

Semmelweis Orvostudományi Egyetem 1. sz. Belgyógyászati Klinika 

Kitüntetett névalak: 

Semmelweis Orvostudományi Egyetem (Budapest). Belgyógyászati Klinika (1.) 

Utaló: 

Belgyógyászati Klinika (1.) (Budapest) lásd Semmelweis Orvostudományi 

Egyetem (Budapest). Belgyógyászati Klinika (1.) 

A fölérendelt testület névelemei közé ékelődő alárendelt testület 

Ha a hivatalos testületi név olyan szerkezetű név, amelyben az alárendelt testület nevé-

nek elemei közé ékelődik a főtestület neve, az alá- és fölérendelt névelemek együtt alkotják 

az egységesített alakot. 

A testület hivatalos neve: Magyar Unesco Bizottság 

Kitüntetett névalak: Magyar Unesco Bizottság 

Utaló: 

Unesco. Magyar Bizottság lásd Magyar Unesco Bizottság 

A testület hivatalos neve: Magyar PEN Club 

Kitüntetett névalak:Magyar PEN Club 

Utaló: PEN Club lásd Magyar PEN Club 

A többszörösen alárendelt testületek 

Azokban az esetekben, amikor a besorolási adatban megnevezendő testület valamely 

főtestület szervezetében többszörösen alárendelt testület és neve nem minősíthető önálló 
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testületi névnek (mert például egyetem valamely szervezeti egysége), az egységesített név-

ben egyéb névelemként – a testület szervezeti hierarchiájának tükrözése nélkül – csak az 

adott alárendelt testület nevét kell közölni.  

 

Ebben az esetben  

rendszó a fölérendelt testület név 

egyéb elem közvetlenül a többszörösen alárendelt testület neve 

Ha azonban a szervezeti hierarchia közbenső fokozatának megnevezése nélkül a több-

szörösen alárendelt testület neve nem azonosítható, a közbenső szervezeti egységek nevét 

egyéb névelemként közölni kell. Az egyéb névelemek sorrendjét a szervezeti hierarchia 

határozza meg. 

A testület hivatalos neve: 

A József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karának Bolyai Intézete 

A hivatali struktúra: 

József Attila Tudományegyetem  

Természettudományi Kar  

Bolyai Intézet 

A hivatali struktúra középső állomása, a Természettudományi Kar elhagyható az 

egységesített névből, mert nem befolyásolja a Bolyai Intézet, mint testület azonosítha-

tóságát. 

Egységesített névalak: 

József Attila Tudományegyetem (Szeged). Bolyai Intézet 

Utaló: 

Bolyai Intézet lásd József Attila Tudományegyetem (Szeged). Bolyai Intézet 

A több főtestületnek alárendelt testületek 

Ha valamely testület egyidejűleg két vagy több főtestületnek alárendelt, az egységesített 

név az alárendelt testület neve a főtestületek megnevezése nélkül, kivéve, ha az alárendelt 

testület neve olyan név, amely 

– csupán az alárendelt testület típusát nevezi meg, vagy 

– ha az alárendelt testület névelemei közé beékelődnek a főtestület nevei. 

Több főtestületnek alárendelt testület lehet például két intézmény közös bizottsága, több 

testület által közösen szervezett konferencia stb. 

9.3.7 A TESTÜLET NÉVVÁLTOZÁSAI 

Ahogyan elképzelhető, hogy egy személy élete során több nevet visel, még inkább jel-

lemző ez a testületekre, amelyek működésük gyakran több évszázados időszaka alatt nevü-
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ket a politika, a szervezeti átalakulás és több más befolyásoló tényező hatására többször, 

sőt nagyon sokszor változtatják. 

A megváltozott nevű testület kitüntetett névalakjának kiválasztásakor hasonlóan kell el-

járni, mint a megváltozott földrajzi nevek egységesítésekor, vagyis a dokumentum tartalmi 

időhatárai döntik el, hogy a több névalakból az adott dokumentummal kapcsolatban melyi-

ket kell egységesített névként alkalmazni. 

Ha a testület megváltoztatja a nevét, minden névváltozás új testületet eredményez 

a besorolási adat szempontjából. A megváltozott nevek között a kapcsolatot magya-

rázatos utalóval kell megteremteni. 

A kitüntetett névalak megválasztása szempontjából új testületnek minősül a testület ak-

kor is, ha a testület működése során megváltozik 

– az egységesített név valamely kötelező kiegészítő adata, 

– valamely kötelező kiegészítő adat elnevezése, 

– az államhatalmi, államigazgatási testület működési területe, illetve ennek ne-

ve. 

A kitüntetett névalak megválasztása szempontjából nem minősül névváltozásnak a hi-

vatalos testületi név elemei közül a névelők, a kötőszók, illetve a névelemek toldalékainak 

a megváltozása. Hasonlóképp nem minősül névváltozásnak a hivatalos testületi név helyes-

írásának, vagy írásmódjának (például egybeírás) a megváltozása sem. Ez esetben a kitünte-

tett név a testület hivatalos neveinek egyike. Utalót kell készíteni, ha a mellőzött névalak a 

besorolást jelentősen meghatározó mértékben tér el a kitüntetett névalaktól. 

9.4 A TESTÜLETI NÉV MINT BESOROLÁSI ADAT 

9.4.1 A TESTÜLETI NÉV, MINT A FŐTÉTEL ELSŐ BESOROLÁSI ADATA 

A testület neve csak könyvek esetében lehet a főtétel besorolási adata és csak akkor, ha 

a testület szerzőnek minősül.  

A szerzővé minősítésnek egyrészt tartalmi, másrészt formai kritériumai vannak. Egy 

természetes személy akkor is szerző, ha mesekönyvet ír, és akkor is, ha akadémiai székfog-

laló tudományos értekezést. Akkor is ő a szerző (és ezzel együtt a főtétel első besorolási 

adata), ha a neve egyáltalán nem szerepel a könyvön. Ezzel szemben a testület csak akkor 

szerző, ha a kiadvány könyv, amelyben a testület saját működési adatait közli, és nevét úgy 

közli a kiadványon, hogy az leírható legyen a leírás első adatcsoportjában, bizonyos ese-

tekben a főcímben. 

A testületet tehát akkor lehet egy kiadvány szerzőjének tekinteni, ha az általa közreadott 

adminisztratív, illetve tájékoztató jellegű kiadvány tartalma a testület belső életére, hivata-

los tevékenységére, működésére, szolgáltatásaira vonatkozik, függetlenül attól, hogy a 

kiadványnak van-e egyéni összeállítója. Ilyen kiadványtípusok: 

– kalauzok, gyártmány- és szolgáltatásismertetők,  

– leltárak, költségvetések és statisztikák, belső határozatok, döntések és előírá-

sok. 

– alapszabályok, működési szabályzatok, ügyrendek, utasítások, munkatervek, 

beszámolók, jelentések, programok:  
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– intézményi adat-, név- és címtárak: 

 

 

 

 

 

 

 

– kiállítási és könyvtári katalógusok: 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.2 A RENDEZVÉNY NEVE, MINT A FŐTÉTEL BESOROLÁSI ADATA 

Ahhoz, hogy a rendezvény a főtétel besorolási adata lehessen, mindenekelőtt azt kell 

megállapítani, hogy a rendezvény megfelel-e a szerzőség kritériumainak mind formai, 

mind tartalmi szempontból.  

 

A rendezvény szerzővé minősítésének lépései: 

A rendezvény szerzővé minősítésének első lépése mindenekelőtt a rendezvény 

testületté minősítése. Ennek pedig az a feltétele, hogy a rendezvény neve tartalmazza a 

rendezvény típusának (konferencia, vándorgyűlés, kiállítás stb.) a megnevezését vagy ha 

nem tartalmazza, a rendezvény saját, hivatalos nyelvű kiadványa egyértelműen közölje a 

típus megnevezését (például alcímként). Ha egyik feltétel sem áll fenn, a rendezvény nem 

minősíthető testületnek. Ebből az következik, hogy a rendezvény nevéből nem lesz beso-

rolási adat, a rendező testület viszont melléktétel besorolási adatában szerepel! Szükséges 

annak a vizsgálata, hogy a dokumentum könyv vagy időszaki kiadvány-e. Ha a leírás 

tárgya időszaki kiadvány, főtételének első besorolási adata csak a cím lehet, a testület neve 

Pollack Mihály Építőipari Szakközépiskola (Pécs) 

Pollack Mihály Építőipari Szakközépiskola, 1943-1993 / [összeáll. 

Lizitzkyné Palka Klára] ; [szerk. Kiss János]. – [Pécs] : [Pollack M. Építőip. 

Szakközépisk.], [1994]. – 184 p., [16]t. : ill. ; 16x23 cm 

ISBN 963 04 4339 2  fűzött : ár nélkül 

Mt.: Lizitzkyné Palka Klára (1947-)(összeáll.). – Kis János (1950) 

(szerk.) 

Ut.: Palka Klára, Lizitzkyné → Lizitzkyné Palka Klára (1947-) 

Magyar Nyomdászok Társasága 

A Magyar Nyomdászok Társasága alapszabályai. – [Gyoma] : [M. 

Nyomdászok Társ.], 1937. – 28 p. ; 15 cm 

Kovács Margit Gyűjtemény (Szentendre) 

Kovács Margit Gyűjtemény / [a katalógust összeáll. P. Brestyánszky 

Ilona, M. Várhelyi Vanda] ; [a kiállítást rend. Petényi Katalin] ; [közr. a 

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága]. – Szentendre : Pest M. Múz. Ig., 

1981. – 309 p. : ill. ; 20 cm 

  Mt.: Brestyánszky Ilona, P. (1922-2008) (összeáll.) 

  Petényi Katalin (1930-) (rend.) 

  Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szentendre) 
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közreműködői melléktétel besorolási adatában szerepel. Ha viszont a leírás tárgya könyv, a 

továbbiakban azt kell vizsgálni, hogy a rendezvény szerzőnek minősíthető-e vagy sem. 

Ha tehát a leírás tárgya könyv, és a rendezvényt testületté lehetett nyilvánítani, a 

rendszevény szerzővé minősítésének feltétele, hogy a rendezvény neve szerepeljen a 

főcímben.  

 

53. kép Rendezvény szerzővé nyilvánításának lépései 
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Például:  

 

54. kép A rendezvény neve főtétel besorolási adata 

A rendezvénnyel és a könyvvel kapcsolatos többi testületi név a közreműködői mellék-

tételek besorolási adataiba kerül. 

A rendezvények (konferenciák, kongresszusok, vándorgyűlések stb.) jegyzőkönyvei, 

előadásai, ajánlásai tükörképei a rendezvényen történteknek, azaz a rendezvény, mint 

testület működésének adatait tartalmazzák. Ebből a megfontolásból lesz a rendezvény, 

mint testület a főtétel első besorolási adata, feltéve, hogy a többi feltételnek is megfe-

lel.  

 

9.4.3 JOGSZABÁLYT KIBOCSÁTÓ TESTÜLET NEVE A BESOROLÁSI ADATBAN 

Ügyeljen arra, hogy ne keverje össze a jogszabályt kibocsátó testület és a kiadványt 

közreadó testület nevét és funkcióját! A jogszabályt kibocsátó testület a szellemi tarta-
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lom létrehozója, de nem a könyv kiadója. A könyvet közreadó testület közreműködhet 

ugyan a szellemi tartalom létrehozásában, de a hangsúlyosabb funkciója a könyv meg-

jelentetése. 

A besorolási adatok megjelenítése törvényről készült tételen 

Két választási lehetősége van, amikor törvény főtételének első besorolási adatát kell 

megjelenítenie: 

1. Törvény főtételének első besorolási adata a kiadvány főcíme, azaz cím szerinti főtétel 

készül. A törvényt kibocsátó testület (a törvényhozó testület) neve közreműködői mellékté-

tel besorolási adatába kerül. (Részletesen lásd a következő leckében). 

 

55. kép Törvény cím szerinti főtétele 

2. A törvényt kibocsátó testület neve és a „Törvény” egységesített cím szerző/cím típu-

sú melléktétel besorolási adatába kerül. 

Törvénynél alacsonyabb szintű jogszabály főtételének besorolási adata 

Törvénynél alacsonyabb szintű jogszabályok, kiáltványok, memorandumok esetén a 

főtétel első besorolási adata a jogszabályt kibocsátó testület, ha a leírás első adatcsoport-

jában szerepel a neve.  

Ha azonban a memorandum vagy törvényjavaslat egyéni szerző műve, a főtétel első be-

sorolási adata természetesen a személy neve. 
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56. kép Rendelet főtétele 

Törvénynél alacsonyabb szintű jogszabály esetén tehát elég, ha az első adatcsoport 

bármelyik adatelemében, míg rendezvényeknél – feltéve, hogy a leírás tárgya könyv – a 

főcímben kell, hogy szerepeljen a testület neve ahhoz, hogy a főtételt be lehessen sorolni a 

testület nevéhez.  

9.4.4 A TESTÜLETI NÉV, MINT A MELLÉKTÉTEL BESOROLÁSI ADATA 

Időszaki kiadványok tételszerkesztésekor minden esetben, könyveknél pedig mind-

azokban az esetekben, amikor a testület nem minősülhet szerzőnek, de a szellemi tartalom 

létrejöttében szerepe van, és a neve a leírás adatelemei között szerepel, a testület neve köz-

reműködői melléktétel besorolási adatába kerül. (Lásd az előbbi példákat). 

Tárgyi melléktétel besorolási adata lesz a testületi név, ha a könyv a testületről szól 

olyan értelemben, hogy például megírta a természetes személy szerző a testület történetét. 

 

57. kép Tárgyi melléktétel 

A tárgyi melléktétel hozzáférési pontja a könyvről készült bibliográfiai rekordban 

(610-es mező): 
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245 10 $a Honvéd ejtőernyősök Pápán, 1939–1945 $ba Magyar Királyi „Vitéz Ber-

talan Árpád” Honvéd Ejtőernyős Ezred története $c írta ... Huszár János ... 

610 24 $a Magyarország $aHonvédség $aMagyar Királyi „Vitéz Bertalan Ár-

pád” Honvéd Ejtőernyős Ezred 

9.5 ÖSSZEFOGLALÁS 

A testületi név rendszavának megválasztása a testületi név típusától függ. Egyszerű tes-

tületi nevek esetén a rendszó a testület hivatalos nyelvű teljes alakja. 

Alárendelt testületi nevek rendszava általában az alárendelt testület ne, kivéve: 

– tudományos akadémiák, 

– felsőoktatási intézmények alárendelt testületeit és 

– ha az alárendelt testület neve csak a testület típusának megnevezéséből áll. 

Igazgatási testületek rendszava annak a földrajzi igazgatási egységnek a neve, amelyre 

a testület hatásköre kiterjed. 

A testület neve főtétel besorolási adata, ha a testület szerzőnek minősül. Ez azokban az 

esetekben fordul elő, amikor a könyv a testület működésének adatait tartalmazza. Ez a 

szabály az időszaki kiadványokra nem vonatkozik. 

A testület neve közreműködői melléktétel besorolási adata akkor, ha a testület közre-

működői funkcióba hozható a leírás tárgyával. 

Tárgyi melléktétel besorolási adata akkor, ha a testületről szól a mű, ami a leírás tárgyát 

képezte.  

9.6 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. A testület milyen feltétel mellett nyilvánítható a könyv szerzőjének?  

2. Ha a testületet szerzővé nyilvánította, annak milyen következményei vannak a 

főtétel első besorolási adatára? 

3. Sorolja fel azokat a kiadványtípusokat, amelyek esetében a közreadó testület 

szerzőnek minősül! 

4. Ha egy könyvnek egyéni szerzője is van és a 3. kérdésben felsorolt kiadvány-

típusok valamelyikébe tartozik, mi lesz a könyvről készült főtétel első besoro-

lási adata? 

5. Ha a testület nem minősíthető szerzőnek, melyik tétel besorolási adatában fog 

szerepelni a neve és az a tétel milyen kérdésre ad választ? 

6. Mi a feltétele annak, hogy a rendezvény testületnek minősüljön? 

7. A törvényt kibocsátó testület neve milyen tételnek lesz a besorolási adata? Mi-

lyen formai megoldásokat ismer ebben az esetben a testületi név, mint besoro-

lási adat megjelenítésére? 

8. Törvénynél alacsonyabb szintű jogszabály főtételének mi a besorolási adata? 

Mi ennek a választásnak a feltétele? 
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10. A CÍM 

10.1 CÉLKITŰZÉS 

Ebben a leckében a különféle címek egységesítésének a szabályairól és e címekkel kap-

csolatos tételszerkesztési kérdésekről lesz szó.  

Gondosan válaszoljon a lecke végén található önellenőrző kérdésekre, amelyek a tan-

anyag lényeges és sok gondot okozó részeit emelik ki. 

10.2 A LECKE TÉMAKÖREI 

A cím alakja és részei a besorolási adatban.  

Az egységesített címek alakja és felhasználásuk lehetőségei az információkeresésre. 

10.3 A CÍM ALAKJA ÉS RÉSZEI A BESOROLÁSI ADATBAN 

10.3.1 A FŐCÍM MINT BESOROLÁSI ADAT 

A természetes személy szerző neve után az egyik leggyakoribb információkeresési 

szempont a dokumentum vagy mű címe. 

A cím a besorolási adatban kétféle lehet: 

1. Azonos a leírásban közölt valamely címmel és ebben az esetben nem különbözik a 

leírásban közölt cím és a besorolás céljára felhasznált cím, mert a kettő egybeesik, így 

külön sem kell feltüntetni. 

 2. A főcímtől eltérő, egységesített cím. 

10.3.2 A LEÍRÁSBAN KÖZÖLT CÍMMEL AZONOS BESOROLÁSI ADAT  

A dokumentum főcíme a bibliográfiai tétel leírás részének egyetlen olyan eleme, ame-

lyet a tétel leírás részében besorolás (és ezen keresztül a visszakeresés) céljára besorolási 

adatként ki lehet jelölni. Minden más adatból (személynév, testületi név, földrajzi név vagy 

nem a leírás tárgyának főcíme) egységesített alakot kell szerkeszteni és azt a tétel besorolá-

si adatok számára előírt részén közölni. 

A besorolási adatként felhasznált főcím csak rendszóból áll. Ez azt jelenti, hogy akár-

milyen hosszú, akárhány elemből áll is a főcím, a cím minden szava része a rendszónak, 

azaz a címet végig ki kell jelölni. Ez alól kivételt csak a címkezdő névelő képez, ami soha, 

egyetlen nyelvben sem része a rendszónak. A besorolási adatként felhasznált főcímet a 

leírás részben kell kijelölni! 

A címet a besorolási adatban a bibliográfia, a katalógus, illetve a dokumentációs szol-

gáltatás írásrendszerében kell közölni, azaz például Magyarországon latin betűs írással. Az 

ettől eltérő írásrendszerű címet a megfelelő szabvány alapján át kell írni. Nem kell azonban 

átírni a szimbólumként használt címrészt és a számokat sem szabad átírni betűkre! 

10.3.3 AZ EGYSÉGESÍTETT CÍM  

A cím, ha egységesített besorolási adat, rendszóból és kiegészítő elemből áll, de bizo-

nyos esetekben egyéb címelemek is járulnak hozzá. 
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A kiegészítő adatokat a bibliográfia nyelvén (Magyarországon magyarul), a tulajdonne-

veket pedig az illető névfajta egységesítési szabályai szerint kell megszerkeszteni. Az egy-

ségesített címet – akár főtétel, akár melléktétel besorolási adata – mindig a tétel bibliográ-

fiai leírás része fölött kell feltüntetni és az első betűhelyen kezdeni. Ez a szabály könyvek 

és időszaki kiadványok tételszerkesztésére egyaránt vonatkozik. 

A cím a besorolási adatban lehet egyszerű cím és összetett cím. Összetett címet képez 

például a többkötetes könyv közös főcíme a kötetcímmel, az ágazatonként megjelenő fo-

lyóirat közös címe az ágazati címmel, a sorozat közös címe az alsorozati címmel. Rendszót 

e címek közül a besorolási adatban a közös cím képez, a kötetcím, az ágazati cím, illetve 

az alsorozati cím egyéb adatként közölhető. 

Az egységesített cím fogalomkörébe tartozik 

– az eredeti cím, 

– az átültetett cím, 

– a megállapodásos cím, 

– az összetett cím. 

10.3.4 AZ EREDETI CÍM, MINT EGYSÉGESÍTETT BESOROLÁSI ADAT 

Gyakran felvetődik olyan kérdés, hogy valamely, könyvként megjelent mű milyen 

nyelvű kiadásokban van meg a könyvtárban. A különböző nyelvű változatok tételei főcím 

szerint a betűrend különböző pontjaira szóródhatnak szét, kell találni tehát egy olyan állan-

dó címadatot, amelyik nem változik a különböző nyelvű fordítások függvényében. Ez a 

címadat az eredeti cím. 

Ha valamely – könyvként megjelenő – mű különböző nyelvű kiadásai első kiadásként 

egyidejűleg különböző címeken jelennek meg és megállapítható, hogy közülük melyik az 

eredeti és melyik a fordítás, az egységesített cím az eredeti cím, vagyis az eredeti nyelvű 

első kiadás címe. 

Az eredeti cím könyvek bibliográfiai tételein attól függően lesz a főtétel vagy a mellék-

tétel besorolási adata, hogy van-e a műnek szerzője vagy sem, illetve van-e olyan címe a 

dokumentumnak, amelyet főtételi besorolási adattá választottunk. 

A nyelvi fordítások következtében lényegesen különböznek ugyanannak a műnek a fő-

címei az alábbi ábrán látható példában. (Az eredeti cím nem változik!) A példában az ere-

deti cím melléktétel besorolási adata, mert a könyvnek van szerzője. 
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58. kép Az eredeti cím megtalálhatóvá teszi a mű különböző nyelveken megjelent 

kiadásait 

10.3.5 IDŐSZAKI KIADVÁNY FŐTÉTELÉNEK BESOROLÁSI ADATA 

Időszaki kiadvány tételszerkesztésekor főtétel besorolási adataként akkor alkalmaznak 

egységesített címet, ha ugyanaz a kiadvány eltérő címeken jelenik meg. Az egységesített 

cím teszi lehetővé, hogy a kiadvány különböző című kiadásai egy helyen legyenek vissza-

kereshetők. 

Ha a leírás tárgya olyan időszaki kiadvány, amelyik megjelenésének valamelyik szaka-

szában (ez lehet a teljes megjelenési idő is!) különböző nyelvű kiadásokban, különböző 
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nyelvű címeken egyidejűleg jelent meg, a bibliográfia szempontjaitól függően az egysége-

sített cím lehet 

– a legkorábban indult nyelvi kiadás címe, 

– a bibliográfia nyelvének megfelelő cím, 

– a bibliográfia szempontjai szerint megválasztott cím. 

Többnyire akkor van szükség egységesített címre, ha a kiadványnak megjelenése egé-

szében vagy valamely szakaszában azonos nyelvű, túlnyomó részében azonos tartalmú, de 

különböző című kiadásai vannak. Az egységesített cím kiegészítő adataként az adott ki-

adásra legjellemzőbb adatot (például megjelenési helyet, a terjesztési területet, a szöveg 

nyelvét) kell megadni. 

 

59. kép Időszaki kiadvány egységesített címe 

Ha azonban az időszaki kiadvány megjelenésének valamely szakaszában különböző 

nyelvű, de fő részében azonos tartalmú kiadásváltozatokban egyidejűleg különböző címe-

ken jelent meg, a bibliográfia szempontjaitól függően egységesített cím alkalmazható. Az 

egységesített cím lehet 

– a legkorábban indult kiadásváltozat címe 

– a bibliográfia nyelvének megfelelő cím 

– a bibliográfia szempontjai szerint megválasztott cím. 

Az egységesített cím kiegészítő adataként meg kell adni az adott kiadás nyelvére vonat-

kozó adatot. 

Míg a különböző nyelvű kiadások közötti kapcsolatot a cédulakatalógus az egységesí-

tett címmel tudja létrehozni, a HUNMARC a nyelvi változatokról készített rekordokat a 

775-ös mező „w” almezőjével kapcsolja össze. 
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60. kép Időszaki kiadvány egységesített cím szerinti főtétele 

 

61. kép Különböző nyelveken megjelenő időszaki kiadvány rekordjainak kapcsola-

ta 

10.3.6 AZ ÁTÜLTETETT CÍM, MINT EGYSÉGESÍTETT BESOROLÁSI ADAT  

Nemzetközi hírű nagy alkotásokat a mű címének formájától, a megjelenés nyelvétől 

függetlenül, az adott nyelvterület nyelvének megfelelő közkeletű alakban ismerik és kere-

sik az olvasók, azaz az eredeti címet mintegy átültetik a felhasználó nyelvének alakjára. 

Például Puccini világhírű operáját, a „Pillangókisasszony”-t egy magyar olvasó ezen a 

közkeletű magyar nyelvű címén fogja keresni attól függetlenül, hogy a kiadott dokumen-

tumon a cím milyen nyelvű. A „Pillangó-kisasszony” tehát egy magyar nyelvre átültetett 
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műcím, amit egységesített címként felhasználva lehetőséget teremtünk arra, hogy ezeket az 

alkotásokat nyelvi határoktól függetlenül vissza lehessen keresni. 

Az átültetett cím főtétel vagy tárgyi melléktétel besorolási adata. 

Az ókori, középkori vagy humanista szerzők ógörög, illetve latin nyelvű műveit az ol-

vasók gyakran közkeletű címükön ismerik és így keresik. A címszerinti visszakereshetőség 

érdekében az e művekről készült tételeken mint egységesített címet, fel kell tüntetni ezek-

nek a címeknek a nemzetközi bibliográfiai gyakorlatban legáltalánosabban elfogadott vál-

tozatát. 

Például az olvasók Vergilius földművelésről írott tankölteményét leginkább 

„Georgica” címen ismerik, holott a könyvtárban meglevő kiadás címe, ami egyúttal az 

egyik cím szerinti melléktétel besorolási adata is: 

P. Vergilii Maronis Georgicon libri 

Cím szerint ez a könyv sem „Georgicon”, sem „Georgica” alakban nem kereshető visz-

sza, mert a könyv főcíme és így a melléktétel besorolási adata is „P.” betűvel kezdődik. 

Kell tehát kapnia egy egységesített címet, hogy a mű cím szerint is kereshető legyen. Ez a 

külön megszerkesztett egységesített cím a mű eredeti címének a nemzetközi bibliográfiai 

gyakorlatban legáltalánosabban elfogadott változata.  

Vergilius példában szereplő művével kapcsolatban: „Georgica”.  

Átültetett címet kapnak egységesített címként a különböző vallások szent könyvei, 

mint például a Biblia, a Korán stb. Ha e szent könyvek egyes részei, mint például a 

Bibliából az Ószövetség vagy az Újszövetség önállóan jelennek meg, az egységesített 

cím összetett cím lesz, amelyben a közös cím a teljes mű közös átültetett címe, egyéb 

cím pedig a részmű címe. Kiegészítő adatba a leírt kiadásra legjellemzőbb adatok, 

úgymint a leírás tárgyának nyelve, ismeretlen szerzőjű művek esetén a közreműködő 

neve kerül.  
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62. kép A különböző címeken megjelenő bibliakiadások megtalálhatóságát segíti 

az átültetett cím 

Az átültetett cím, mint könyvről készült tárgyi melléktétel besorolási adata 

Az átültetett cím – mint bármely más cím – tárgyi melléktétel besorolási adata is lehet, 

ha a leírás tárgya valamely műről szól. Ekkor annak a műnek a címe lesz a tárgyi mellékté-

tel besorolási adata, amiről a leírás tárgya szól. 



BIBLIOGRÁFIAI ADATFELDOLGOZÁS II. 

137 

 

63. kép Az átültetett cím a tárgyi melléktétel besorolási adataként 

10.3.7 A MEGÁLLAPODÁSOS CÍM 

A megállapodásos cím mesterséges cím, a cédulakatalógusok időszakából maradt ránk. 

Eredetileg egy szerző nevén belüli csoportképzést volt hivatva szolgálni azzal, hogy a ze-

neművek műfajának megnevezésével, vers- és levelezésgyűjteményeknek adott „Művek” 

megállapodásos címmel csoportokat lehetett képezni a szerző nevéhez tartozó tételekből, 

illetve a különböző címeken megjelent jogszabályokat lehetett egy helyen összegyűjteni 

segítségükkel a leíró katalógusban.  

A „Művek” megállapodásos cím 

A „Művek” megállapodásos címet a szerzői gyűjtemények közül a gyakorlatban általá-

ban csak a vers- és beszédgyűjtemények, esetleg a novelláskötetek szoktak kapni. Nincs 

akadálya azonban annak sem, hogy a megállapodásos cím szempontjából minden szerzői 

gyűjteményt figyelembe vegyenek. A házi katalogizálási szabályzatban kell rögzíteni, 

hogy az adott könyvtár gyakorlatában mit alkalmaznak. 

A „Művek” megállapodásos cím – ellentétben a többi besorolási adattal – nem ké-

pez önálló besorolási adatot, vagyis „Művek” címen önállóan nem lehet (és nem is len-

ne értelme) visszakeresni semmit. Egy szerző műveinek betűrendbe sorolásakor kap 

csoportalkotó funkciót a katalógusszerkesztés folyamatában, amikor egy szerző művein 

belül első helyen azokat a tételeket kell a katalógusba besorolni, amelyek „Művek” 

megállapodásos címet kaptak. 

Szerzői gyűjtemények egységesített címében a rendszó a katalógus nyelvén megadott 

„Művek” megállapodásos cím. Kiegészítő adat a műfaj megnevezése rövidített alakban, ha 

van a szónak rövidíthető formája 
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64. kép A „Művek” megállapodásos cím 

 

65. kép Zenemű megállapodásos címe a bibliográfiai tételen és a HUNMARC-

rekordban 
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10.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A dokumentum főcíme egységesítés nélkül képezi a tétel besorolási adatát. Ha nincs 

szerző, vagy háromnál több szerző van, a főcím a főtétel besorolási adata. Ha van szerző, a 

főcím melléktétel besorolási adata. 

Az egységesített címeknek a feladata a katalógus „egy helyen gyűjtse össze” feladatá-

nak teljesítése, különös tekintettel a címváltozatokra. 

10.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mi az eredeti cím fogalma? 

2. Milyen kérdésre ad választ az a tétel, amelynek besorolási adata az eredeti 

cím? 

3. Mi az átültetett cím fogalma? 

4. Mi a megállapodásos cím fogalma? 

5. Mire való a „Művek” megállapodásos cím? 

6. Törvény szerző/cím szerinti melléktételének mi lesz a besorolási adata? 

7. Hogyan lehet visszakeresni a többkötetes könyvet a kötetcím alapján? 

8. Melyek azok az esetek, amikor a főcím főtételnek lehet a besorolási adata (az-

az mikor beszélhetünk cím szerinti főtételről)? 

9. Az időszaki kiadvány főcímével azonos főtételi besorolási adata mikor kap ki-

egészítő adatot? 

10. Mikor készül cím szerinti melléktétel?  

11. Mit jelent az a szabály, hogy a cím szerinti fő- és melléktétel saját besorolási 

adata (aminek értelemszerűen csak rendszava van) a tétel leírás részében jelöl-

hető ki? 

12. Időszaki kiadvány főcíme milyen esetben lesz melléktétel besorolási adata? 

13. Mikor készül szerző/cím szerinti melléktétel? 

14. A szerző/cím szerinti melléktétel helyett milyen tétellel teheti visszakereshető-

vé például egy gyűjtemény valamely művét? 
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11. A BESOROLÁSI REKORD
19 

11.1 CÉLKITŰZÉS 

A lecke célja a besorolási rekord szerkezetének a megismertetése, a biztonságos keze-

léshez szükséges elméleti ismeretek nyújtása. 

11.2 A LECKE TÉMAKÖREI 

A besorolási rekord szerkezete 

Az adatmezők 

Az indikátorok 

Az almezőkódok 

A besorolási rekord tartalma 

A relációk 

Az önálló besorolási rekordok jelentősége 

11.3 A REKORDTÍPUSOK 

11.1.1 A BESOROLÁSI REKORD 

Az elektronikus katalógus, mint adatbázis alapegysége a rekord, ami vagy bibliográfiai, 

vagy besorolási, vagy állományrekord, a rekord típusának megfelelő formátummal és me-

ződefiníciókkal. A rekordszerkezet a rekordot alkotó részeknek az elrendezése
20

.  

A bibliográfiai rekord (a főállomány) besorolási mezőiből külön besorolási rekordok 

(authority fájlok) képződnek. Az egységesített besorolási adatok, más néven ellenőrzött 

vagy kitüntetett névalakok, az utalók és a tárgyi hozzáférési pontok így egy külön segédál-

lományt alkotnak. A dokumentum ismérveit tartalmazó bibliográfiai rekordokat az adatbá-

zis-kezelő rendszer kapcsolja össze az önálló fájlokban tárolt ismérvekkel, a besorolási 

rekordokkal, amelyek minősítésük alapján különféle indexállományokat képeznek. 

A besorolási rekord olyan tulajdonságcsoportok (entitások) köré szerveződik, mint 

– személyek, családok, testületek neveinek egységesített alakja, újabb kifejezés-

sel szabályozott, vagy kitüntetett névalak 

– fogalom, tárgy (objektum), esemény, hely 

– mű, kifejezési forma, megjelenési forma, darab, mint a mű tárgya. 

A besorolási rekord tehát nem más, mint a formai és tartalmi információkeresés egysé-

gesített és nem egységesített alakú szempontjainak géppel olvasható megvalósulásai, az 

ún. „névtér” elemei, amelyek vagy tulajdonnevek (személynév, testületi név, rendezvény-

név, földrajzi név, cím
21

), vagy köznevek (tárgyszó, kulcsszó, deszkriptor). 

A besorolási állomány ezek alapján a kitüntetett névalakok szerint szerveződő rekor-

dokból és az utalók funkcióit betöltő rekordokból áll. Úgy is mondhatnánk, hogy egy beso-

                                                      
19

 Az itt leírt elmélethez szükséges A MOKKA HUNMARC-rekordja. Személynév, testületi név és rendez-

vénynév besorolási rekordok. URL: http://www.mokka.hu/?q=mokka/szabalyzatok/katalogizalas 
20

 Az MSZ ISO 2709 Információ és dokumentáció. Információs csereformátum szabvány előírásai szerint 
21

 A cím is név, a műnek a neve 
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rolási rekord egy hozzáférési ponttal azonos, ahol a hozzáférési pont (a besorolási adat) 

kerül a tételfejbe, de a rekordban más mezők is lehetnek és a rekordnak tartalmaznia kell a 

rekordfejet és a mutatót is.  

Az egyes entitásokat azonosító ismérvek egy-egy adatelemmel azonosak mind a biblio-

gráfiai, mind a besorolási rekordban. Például egy testületi név ismérve lehet, hogy az egy 

igazgatási testület neve, a testület hatásköre milyen igazgatási földrajzi egységre terjed ki 

(ez lesz a rendszó elem), magának a testületnek a neve kifejez-e alárendeltséget vagy nem.  

A besorolási rekord elemei a bibliográfiai rekordban is megtalálhatók, de csak mint 

kapcsoló mezők, amelyek „hidat” képeznek a bibliográfiai és a besorolási rekord között. 

A besorolási állományban az egységesített alaknak önálló rekordja van és típusától füg-

getlenül a 1XX-es mezőbe kerül. A bibliográfiai rekord nem is menthető addig, míg egy-

ségesített besorolási adatai önálló besorolási rekord formában nem léteznek. 

Azokat a minőségi követelményeket, amelyeknek meg kell felelniük az elektronikus ka-

talógust alkotó rekordoknak, az FRBR
22

 és a FRANAR
23

 írja le.  

A besorolási rekord szerkezete 

A besorolási rekordoknak a bibliográfiai rekordtól elkülönülő formátuma van, attól elté-

rő meződefiníciókkal. A formátum lehetőséget ad a rekord besorolási adatainak és tárgy-

szavainak egységesítésére, utalók készítésére, tezaurusz hierarchia kifejezésére. A formá-

tum nagyon sokféle megoldási lehetőséget kínál az egységesített és nem egységesített 

alakokkal, valamint a tárgyszavakkal végezhető gépi műveletek támogatására. 

A rekordszerkezet a besorolási rekordok esetén is az MSZ ISO 2709 szabvány szerint 

alakul, ezért a besorolási rekord is három fő részből áll, ahol a rekordfejnek és a mutatónak 

ugyanaz a szerepe, mint a bibliográfiai rekordoknál. Egy-egy formai vagy tárgyi hozzáfé-

rési pont – mint entitás – alkot egy-egy besorolási rekordot, amelyben a rekord tulajdonsá-

gait a rekordfej és a mutató tartalmazza, az adatmezők pedig tájékoztató, besorolási és 

megjegyzés mezőkre oszthatók. 

Az adatmezők 

A tájékoztató adatok között a 001-es mező (rekordazonosító) bár kötelező, de ki-

sebb szerepet játszik, mint a bibliográfiai rekordok esetén, hiszen ott a rekordkapcsolatok 

létrehozásában kiemelkedő jelentősége van. A besorolási rekord viszont nem a rekordazo-

nosítóján keresztül kapcsolódik a bibliográfiai rekordhoz, hanem a 1XX-as mező teljes 

értékével, mert az egységesített formai és tárgyi besorolási adatok azonosítók is egyúttal. 

A 005-ös mező a rendszerrel való művelet dátumát és idejét tartalmazza, a rendszer au-

tomatikusan generálja.  

Például: 980109 (a rekordot 1998. január 9-én vitték be az adatbázisba) 

Kiemelt jelentősége van a 008-as meghatározott jellemzők és információs adatok me-

zőnek. A 40 karakter hosszúságú mezőben a kódolt adatelemek jelentését pozíciójuk (00-

39) határozza meg. A mező a rekord egészéről vagy a 1XX/4XX/5XX mezőkről tartalmaz 

                                                      
22

 Functional Requirements of Bibliographic Records 
23

 Functional Requirements and Numbering of Authority Records 
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mind a kezelés, mind a keresés szempontjából hasznos információkat. A fontosabb karak-

terpozíciók kódjainak jelentése: 

06. pozíció Tárgyszó típusú besorolási adatot jellemző kód. Értéke személynév, testü-

leti név és rendezvénynév besorolási rekordban „n” (jelöletlen). 

09. pozíció A rekord fajtája. Egykarakteres kód, ami jelzi, hogy a besorolási rekord 

1XX mezője, azaz a tételfej kitüntetett vagy nem kitüntetett (utaló) besorolási adat. 

a - a tételfej kitüntetett (egységesített) adat 

b - a tételfej utaló adat (az általános magyarázatos utaló rendszava), nem hoz létre 

kapcsolatot egységesített alakkal, mert a 1XX-es mezőben szereplő utalói alak nem 

szerepel egyetlen másik kitüntetett tételfejű rekord 4XX-es mezőjében sem. A rekord 

ezért 666 hívójelű, általános magyarázatos utaló mezőt tartalmaz. 

c - a 1XX mezőben (a tételfejben) utalói alak szerepel, ez az alak egy vagy több kitün-

tetett tételfejű rekord 4XX-es mezőjében is szerepel, ezért kapcsolatot hoz létre egysé-

gesített alakkal. A rekord 664 hívójelű összetett magyarázatos utaló mezőt tartalmaz. 

d, e, f, g - tárgyszó típusú besorolási adatnak fenntartott, személynév, testületi név és 

rendezvénynév besorolási rekordban nem használható. 

11. pozíció  tárgyszó típusú besorolási adatnak fenntartott 

14. pozíció „a” helyes, vagy „b” helytelen kód jelzi, hogy a besorolási rekord 1XX 

mezőjében lévő egységesített alakú besorolási adatnak a használata a bibliográfiai re-

kord 1XX mezőjében mint főtétel, vagy 7XX mezőjében mint melléktétel besorolási 

adataként helyes-e. 

15-17. pozíció tárgyszó típusú besorolási adatnak fenntartott. 

29. pozíció az utaló értékelése. Egykarakteres kód, ami jelzi, hogy a besorolási re-

kordban a 4XX/5XX utaló alakot tartalmazó mezők és a 1XX kitüntetett alakot tartal-

mazó mező képzése azonos szabályok szerint történt-e. Új szabvány bevezetése esetén 

hasznos az utalók és a kitüntetett alak közötti következetesség vizsgálatának jelzése. 

31. pozíció a rekord feldolgozottsági szintje. 

A tételfej (a 1XX-es mező) maga a hozzáférési pont (személynév, testületi név, földraj-

zi név, cím, tárgyszó, deszkriptor) egységesített alakja, másrészt az utaló funkcióját betöltő 

rekordokban a nem egységesített alakjai is. Egy személynév típusú besorolási rekord pél-

dául az alábbi fontosabb adatmezőkből áll: 

001 rekordazonosító 

005 dátum és idő 

008 meghatározott jellemzők és információs adatok  

100 tételfej, amiben a személy egységesített neve szerepel 

400 a tételfejben szereplő adathoz tartozó egységesítő utaló besorolási adata (ha 

szükséges) 

500 a tételfejben szereplő adathoz tartozó „lásd még” típusú utaló besorolási adata 

(ha szükséges) 

670 megjegyzés az adat forrására (ha szükséges) 
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66. kép  Antoine de Saint-Exupéry besorolási rekordja 

A fenti besorolási rekord 008-as mezőjében a 9. karakterpozíció „a” értéke nyújtja azt 

az információt, hogy a 100-as mezőben levő adat kitüntetett (egységesített) névalak, erre 

az alakra történik az utaló a 400-as mező felől. 

A személynév típusú egységesített besorolási adat megjelenítése cédula formátumban:  

Saint-Exupéry, Antoine de (1900–1944)  

A 400-as mező információi alapján megjelenített egységesítő utaló: 

Exupéry, Antoine de Saint  

 lásd  

Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)  

Az kitüntetett névalak rekordjában a tételfej egy mezőt alkot, ami az egységesített alak 

funkcionális részei szerint tagolódó (rendszó, egyéb elem, kiegészítő elem) almezőkre 

oszlik. Minden besorolási adattípus mezőjének saját hívójele van, amihez logikailag kap-

csolódnak az utalók hívójelei is. Az alábbi táblázat a hívójeleket foglalja össze: 
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13. A besorolási rekord és a bibliográfiai rekord besorolási mezői 

A besorolási rekord mezői A bibliográfiai rekord  

besorolási mezői 
100  Személynév 100  

600  

 

700  

személynév – főtétel besorolási 

adata  

személynév – tárgyi melléktétel 

besorolási adata  

személynév – közreműködő 

melléktétel besorolási adata 

400  Személy névváltozata – egységesítő utaló  nincs 

500  Személy névváltozása – „lásd még” utaló  nincs 

700 Külső kapcsolati mező   

110  Testületi név 110 

610 

 

710 

testületi név- főtétel besorolási 

adata 

testületi név – tárgyi melléktétel 

besorolási adata 

testületi név – közreműködő 

melléktétel besorolási adata 

410  Testület névváltozata – egységesítő utaló  nincs 

510  Testület névváltozása – „lásd még” utaló  nincs 

710 Külső kapcsolati mező   

111  Rendezvény neve 111 

611 

 

711 

rendezvénynév- főtétel besorolá-

si adata 

rendezvénynév – tárgyi mellék-

tétel besorolási adata 

rendezvénynév – közreműködő 

melléktétel besorolási adata 

411  Rendezvény névváltozata – egys. utaló  nincs 

511  A rendezvény névváltozása – „l. még” utaló  nincs 

711 Külső kapcsolati mező   

130  Egységesített cím 

azonosítja a művet, mint entitást, de nem 

azonosítja a dokumentumot, mint megjelené-

si formát 

130 

 

630 

 

240 

 

243 

 

730 

egységesített cím - főtétel besorolá-

si adata 

egységesített cím – tárgyi mel-

léktétel besorolási adata 

eredeti cím, átültetett cím - mel-

léktétel besorolási adata 

megállapodásos cím - mellékté-

tel besorolási adata 

eredeti cím, átültetett cím - mel-

léktétel besorolási adata gyűjte-

ményeknél 

430   Egységesített cím – egységesítő utaló  nincs 

530   Egységesített cím – „lásd még”utaló  nincs 

730 Külső kapcsolati mező   

148 Kronologikus tárgyszó  nincs 

748 Külső kapcsolati mező   

150  Tárgyszó tárgyszórendszerből 650 

653 

tárgyszó tárgyszórendszerből 

szabad tárgyszó (kulcsszó) 
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656 

657 

658 

foglalkozás tárgyszó 

dok. célja tárgyszó 

oktatási tárgyszó 

750 Külső kapcsolati mező   

155 Formai tárgyszó 655 formai tárgyszó (műfaj) 

755 Külső kapcsolati mező   

450    Tárgyszó – egységesítő („lásd”) utaló  nincs 

550   Tárgyszó – „lásd még” utaló  nincs 

151  Földrajzi név 651 földrajzi név – tárgyi melléktétel 

besorolási adata 

451   Földrajzi név – egységesítő („lásd”) utaló  nincs 

551   Földrajzi név – „lásd még” utaló  nincs 

751 Külső kapcsolati mező   

670  Megjegyzés a besorolási adat forrásáról   

675  Megjegyzés egyéb adatforrásról   

678  Megjegyzés – a forrásban talált adatok összegzé-

se 

  

 

A besorolási rekordban a besorolási adat függetlenedik a konkrét műtől, mint ahogyan 

a tárgyszórendszerek is függetlenek azoktól a művektől, amelyekkel kapcsolatba hozhatók. 

Ez leginkább abból látszik, hogy míg a bibliográfiai rekordban a személynevek a 100-as, 

600-as, vagy 700-as mezőbe kerülnek attól függően, hogy milyen szerzőségi funkciót töl-

tenek be az adott dokumentummal kapcsolatban, vagy milyen relációba hozhatók azzal, 

addig a besorolási rekordban a tételfejnek minősülő 100-as mező gyűjti össze funkciótól 

függetlenül a személyek neveit. Az almezőazonosítók azonban azonosak a bibliográfiai és 

a besorolási formátumban. 

Ez igaz a testületi nevekre, rendezvénynevekre és egységesített címekre is.  

A tartalomjelölők 

A mezőhívójel, az indikátorok és az almezőkódok a tartalomjelölők. 

Az indikátorok 

A mezőhívójelet követően minden mező (kivéve: 001) tartalmaz külön-külön értékkel 

bíró két indikátort. Mezőtartalomtól függ, hogy melyik indikátornak mi az értéke, vagy 

van-e egyáltalán értéke. Például a 100-as mezőben, ami a személy egységesített nevét tar-

talmazza, a második indikátor értéke üres, mert a bibliográfiai rekordban minden személy-

név a 100-as mezőbe kerül függetlenül attól, hogy az egyes művekkel kapcsolatban milyen 

szerzőségi funkcióban szerepel. A bibliográfiai rekordban a második indikátor értéke a 

főtételi minősítést fejezi ki. Ha egy indikátor értéke nem definiált (üres), azt # karakterrel 

ábrázolják. 

Az alábbi példában az első indikátor értéke azt jelenti, hogy az „a” almezőben tárolt 

rendszó családnév: 

100 1# $aSaint-Exupéry$jAntoine de$d1900-1944  
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Az almezőkódok 

Az almezőkódok nyomtatott kisbetűk, egyes esetekben arab számok, amelyeket 

almezőhatárjel előz meg. Különböző programok különböző almezőhatárjeleket alkalmaz-

nak, mint például a „kukac” @, a dollár jel $, ritkábban a kettős kereszt  stb. Példáinkban 

a dollár jelet használjuk. Az almezőkódok határozzák meg az adat típusát. A fenti (Saint-

Exupéry) példában $a a névelőzékes családnév, mint rendszó, $j egyéni név, mint egyéb 

névelem, $d kronologikus kiegészítő elem. 

A besorolási rekord tartalma 

A bibliográfiai rekord minden hozzáférési pontjához készül besorolási rekord. Ezek az 

alábbi nagyobb csoportokba sorolhatók: 

– tulajdonnevek, például: 

a) személynév a besorolási rekordban: 

100 1# $aSempé$jJean-Jacques$d1932- 

Megjelenítése: Sempé, Jean-Jacques (1932-) 

b) testületi név a besorolási rekordban: 

110 2# $aEszterházy Károly Főiskola$cEger$bMédiainformatika Intézet 

Megjelenítése: Eszterházy Károly Főiskola (Eger). Médiainformatika Intézet 

c) rendezvénynév a besorolási rekordban: 

110 2# $aMagyar Könyvtárosok Egyesülete$cBudapest$bVándorgyűlés$n42. 

$d2010$cBaja 

Megjelenítése: 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete (Budapest). Vándorgyűlés (42.) (2010) (Baja) 

d) földrajzi név a besorolási rekordban: 

151 ## $a Mexico 

Megjelenítése: Mexico 

– név/cím típusú tételfej, ami tartalmazza a személy, vagy testület, vagy ren-

dezvény egységesített nevét és a mű címét. Elsősorban különböző címeken 

(beleértve a fordítások miatt keletkező címvariánsokat) megjelenő klasszikus 

művek esetén alkalmazzák. A besorolási adat cím része lehet egységesített 

cím, sorozatcím, a megjelenési forma címe: 

100 1# $a Dostoevskij$j Fedor Mihajlovič$d 1821-1881$t Bűn és bűnhődés 

Megjelenítése: 

*Dostoevskij, Fedor Mihajlovič (1821-1881). Bűn és bűnhődés 

– egységesített címek, például: 

130 #0 $a Biblia $l magyar $s Károli 
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Megjelenítése: Biblia (magyar) (Károli) 

Tárgyi hozzáférési pont lehet tárgyszó, műfaj (formai tárgyszó), földrajzi név, és lehet 

kronologikus, személynév, testületi név, rendezvénynév, vagy cím, mint altárgyszó.  

150 ##$afrancia nyelv $ykorai modern, 1500-1700$vszótár 

A relációk 

Az utalók helye a besorolási állományban  

A besorolási állományban az utalók vagy rejtetten, vagy önálló rekord formában létez-

nek. Míg a kitüntetett alaknak mindig van önálló rekordja, az utaló nem mindig alkot önál-

ló rekordot.  

Ha az utaló önálló rekordot alkot (ennek semmi akadálya nincs), akkor a tételfej a nem 

egységesített alakot tartalmazza. Ha nem alkot önálló rekordot, akkor az egységesített 

alak besorolási rekordjában a 4XX-es és/vagy 5XX-es mezőben tárolják, de megjele-

nítéskor az utalótétel is megjelenik. (Lásd Exupéry). A 260-as, a 663-as, 664-es és a 

666-os mező hivatkozásai mindig önálló rekordot alkotnak. 

Személyneveknél ritkábban, testületi neveknél és deszkriptoroknál azonban gyakran 

szükségessé válik a magyarázatos utaló, vagy a „lásd még” típusú utalók használata. Mivel 

az utalók csak besorolási adatokat tartalmaznak, a bibliográfiai rekordban semmilyen szin-

ten nincsenek jelen, a besorolási állomány azonban tartalmazza ezeket. 

A besorolási formátumban a 400-as és az 500-as mező használatával lehet utalókat ké-

szíteni. Már maga az a tény, hogy két mező is rendelkezésre áll utalóra, mutatja ennek 

a feladatnak a differenciáltságát és adja meg a keresés számára a sokszínűség lehető-

ségét.  

A 4XX-as mezők az egységesítő típusú utaló számára vannak fenntartva, amit gyakran 

„lásd” utalónak is neveznek. Az információkereső számára ez az utaló adja meg a lehető-

séget, hogy a nem egységesített névalaktól eljusson az egységesített alakig.  

A különböző típusú besorolási adatokhoz tartozó egységesítő utaló mezők: 

400 – személynév  

410 – testületi név  

411 – rendezvénynév  

430 – egységesített cím 

448 – kronologikus tárgyszó  

450 – tárgyszó  

451 – földrajzi név  

455 – műfaj (formai tárgyszó)  

480 – általános altárgyszó  

481 – földrajzi altárgyszó  

482 – kronologikus altárgyszó  

485 – formai altárgyszó 

 

Az 5XX-as mezők a magyarázatos utalók adatait tárolják. Ebben az esetben ugyanan-

nak a testületnek, vagy földrajzi helynek a névváltozásáról van szó, amikor lényegesen 
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megváltozik a név és a névváltozatokat kell az utalókhoz fűzött magyarázatokkal kiegészí-

teni. Ezeket az utalókat gyakran „lásd még” típusú utalóknak is nevezik. 

500 - személynév  

510 – testületi név  

511 - rendezvénynév 

530 – egységesített cím  

548 – kronologikus tárgyszó  

550 – tárgyszó  

551 – földrajzi név  

555 – műfaj (formai tárgyszó)  

580 – általános altárgyszó  

581 – földrajzi altárgyszó  

582 – kronologikus altárgyszó  

585 – formai altárgyszó  

 

Az utalásvezérlő almező 

A 4XX-as és az 5XX-as kapcsolati mezőkből automatikusan generálódnak a „lásd” uta-

lók. A 4XX és 5XX mezők vezérszavára automatikusan referál a 100-as mező vezérszava, 

de a „w” vezérlő almező speciális parancsokkal más kapcsolat-típust is meghatározhat, így 

a megjelenítéskor látható a reláció jele, vagy megnevezése is. A „w” almezőben a 0-4. 

karakterhelyen álló betű határozza meg a parancs jellegét. 

Például: $wxnnna 

0. pozícióban levő „x” érték jelentése: $a almezőben utalói alak szerepel 

1-2-3. pozícióban levő „n” érték jelentése: nincs érték 

4. pozícióban levő „a” érték jelentése: az $a almezőben szereplő utalói alak önálló ve-

zérszóként nem jelenítendő meg. 

Az előbbi példában szereplő utaló a „w” almező alkalmazásával: 

100 1# $aTwain$jMark$d 1835-1910 

500 1#$wi $i lásd még írói nevénél$aClemens$jSamuel$d1835–1910 

A „$w” almező „i” értéke átadja a vezérlést az „$i” almezőnek, ami leírja a reláció-

ban megjelenítendő szöveget. 

Megjelenítése: 

Clemens, Samuel (1835-1910) lásd még írói nevénél: Twain, Mark (1835–1910) 

A hivatkozás  

A hivatkozás, mint általános magyarázatos utaló, a keresés útvonalát adja meg, vagyis 

nem konkrét kitüntetett alakhoz vezet és az információt szövegesen adja meg.  

Másik értelmezése szerint akkor alkalmazzák, ha a relációt például ugyanannak a sze-

mélynek két névalakja között kell létrehozni, de ehhez nem elég az egyszerű utaló, szöve-
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ges magyarázatra is szükség van. Mind a magyarázó szöveget, mind az egységesített név-

alakot almezőkben adják meg. Ezt összetett magyarázatos hivatkozásnak nevezik. 

A 260-as mező „lásd” típusú hivatkozás tárgyszavak számára, 

a 360-as mező „lásd még” típusú hivatkozás, szintén a tárgyszavaknak. 

A 663-as mező a nevek „lásd még” típusú összetett magyarázatos hivatkozásaihoz, 

a 664-es mező a nevek „lásd” típusú összetett magyarázatos hivatkozásaihoz használ-

ható, 

a 666-os mező általános magyarázatos utaló. 

Indikátorok: mindkét indikátor üres. 

Almezőkódok: 

$a – magyarázó szöveg 

$b – egységesített név, amire hivatkozik (csak név típusú rekordnál) 

$t – cím, amire hivatkozik (csak név típusú rekordnál) 

Példa „lásd még” típusú összetett magyarázatos hivatkozásra: 

008/9. a 

100 10 $aJapp$jAlexander H.$q (Alexander Hay), $d 1839-1905  

400 10 $wnna $aJapp$jAlexander Hay$d1839-1905  

500 10 $wnnnc $aPage$jH. A.$d1839-1905  

500 10 $wnnnc $aGray$jE. Conder$d1839-1905  

663 ## $aA szerző munkáit más neveken is katalogizálták, lásd még $b Gray, 

E. Conder, 1839-1905. $b Page, H. A., 1839-1905. 

Megjelenítése: 

Japp, Alexander Hay, 1839-1905 

 lásd Japp, Alexander H. (Alexander Hay) (1839-1905) 

A szerző munkáit más neveken is katalogizálták, lásd még 

Gray, E. Conder (1839-1905) 

Page, H. A. (1839-1905) 

A Gray és a Page névalakhoz nem készül önálló utaló rekord, mert az 500-as mező „w” 

almezője letiltja. 

Példa „lásd” típusú összetett magyarázatos hivatkozásra: 

664 ## $aEzt a zenei tételt a zeneszerző befejezetlen Requiemje tartalmazza, 

lásd$bReger, Max, 1873-1916$tRequiem (mise) 

 

Példa általános magyarázatos hivatkozásra (nem összetett, egyirányú hivatkozás): 

008 mező 9. karakterpozíció értéke b (mert a 100-as mező utaló típusú adat) 
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100 0# von 

666 ## $a A „von” prefixummal kezdődő, német nyelvterülethez tartozó személyek 

nevét lásd a prefixumot követő névnél (pl. Bismark, Friedrich Wilhelm) 

Megjelenítése: 

von 

A „von” prefixummal kezdődő, német nyelvterülethez tartozó személyek 

nevét lásd a prefixumot követő névnél (pl. Bismark, Friedrich Wilhelm) 

 

A tárgyszavak valamivel problematikusabbak, mert különböző tárgyszórendszerek lé-

teznek, ezért a tárgyszó mezőben megadják a tárgyszó forrásának (az alkalmazott tárgyszó-

jegyzéknek vagy tezaurusznak) a kódját is.  

Az alábbi példában a #2 almező tartalma azt fejezi ki, hogy a „magyar irodalom” 

deszkriptor az OSZK tezauruszából származik: 

650 17 #a magyar irodalom#2 oszk 

Ha viszont már a partner adatbázisban szerepel a kérdéses mű rekordja, a leíró adatokat 

sem kell egyenként bevinni az adatbázisba, mert a teljes rekordot át lehet emelni, csupán a 

saját könyvtár adataival kell kiegészíteni (raktári jelzet, leltári szám stb.). 

Az önálló besorolási rekordok jelentősége 

Az információk kereshetőségét (és megtalálhatóságát) alapvetően befolyásolja, hogy a 

katalógus elegendő segítséget nyújt-e a különböző névalakok bábeli forgatagában történő 

eligazodáshoz, vagy a katalogizálók ugyanúgy értelmeznek-e egy egységesítési szabályt, 

vagy elvégeznek-e minden műveletet ahhoz, hogy az információ ne vesszen el. Az elektro-

nikus katalógusok korában, amikor közös lekérdező felületek, közös adatbázisok könnyítik 

a feldolgozó munkát, a keresés alapját képező besorolási rekordok helyességének, hiányta-

lanságának ellenőrzése, a hiányosságok, hibák kiszűrése, más szóval a katalógus karbantar-

tása könnyebben és egyszerűbben valósítható meg. 

A besorolási rekordok központi szolgáltatásként előre elkészíthetők, újakkal kiegészít-

hetők. Azáltal, hogy a besorolási adatok a bibliográfiai rekordoktól külön állományt is 

alkotnak, egyszerűbbé válik az adatok karbantartása. A besorolási állományban végzett 

bármiféle adatmódosítás a rekordkapcsolatok révén hatással van ugyanazon adatnak a bib-

liográfiai rekordban tárolt alakjára is. A feldolgozó munka folyamatában ez azt jeleni, 

hogy egy új dokumentum feldolgozásakor – miután a leíró adatokat bevitte a rendszerbe a 

feldolgozó –, a rekord eléréséhez szükséges hozzáférési pontokat (egységesített besorolási 

adatokat, tárgyszavakat) a besorolási segédállományból rendeli hozzá a bibliográfiai re-

kordhoz. Míg a leíró adatokat egyenként be kell vinni a rendszerbe minden egyes újonnan 

megjelent mű esetén, mert minden mű egyedi entitás, a kereséshez szükséges besorolási 

adatokat már hozzá lehet rendelni egy olyan állományból, amelyben már egységesítve 

szerepelnek. Például Saint-Exupéry nevét elég az első előforduláskor egységesíteni, az 

akkor bekerül a besorolási állományba, ahonnan már csak újból és újból hozzá lehet ren-

delni minden további Saint-Exupéry-műhöz. 
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11.4 ÖSSZEFOGLALÁS 

A mai integrált könyvtári rendszerek már képesek kezelni mind a HUNMARC-, mind a 

USMARC-formátumban érkező rekordot. 

Az egyes entitások tulajdonságaiból kiindulva és azokhoz alkalmazkodva, a legoptimá-

lisabb kezelhetőség érdekében saját formátumot dolgoztak ki a 

– bibliográfiai rekordoknak 

– besorolási rekordoknak és a 

– példányrekordoknak. 

A HUNMARC-szabályzatnak csak a bibliográfiai csereformátumot szabályozó része je-

lent meg, a bibliográfiai csereformátum munkapéldány formában létezik, illetve a 

MOKKA katalogizálási szabályzatának keretében dolgozták ki a személynevekre, testületi 

nevekre és rendezvénynevekre vonatkozó besorolási formátum előírásait. A legteljesebb és 

legalaposabban kidolgozott bibliográfiai és besorolási formátumszabvány a USMARC 

alapú MARC 21, amelyet a magyar szabályozás kidolgozásakor is figyelembe vettek. 

12.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK  

1. Mi a különbség bibliográfiai rekord és besorolási rekord között? 

2. Melyek a bibliográfiai formátum kapcsolati mezői? 

3. Mi az utalásvezérlő almező és hogyan működik? 

4. Milyen lehetőség van „lásd” típusú utalásra? 

5. Melyek besorolási rekord önálló utalómezői? 

6. Hogyan működik a hivatkozás? 
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12.  ÖSSZEFOGLALÁS 

12.1 A KURZUSBAN KITŰZÖTT CÉLOK ÖSSZEFOGLALÁSA 

A tananyag a Bibliográfiai adatfeldolgozás 1. kurzus folytatása. Ennek keretében törté-

nik a bibliográfiai adatokat tartalmazó rekordok hozzáférési pontjainak kialakítása, illetve 

a különböző megjelenítési formátumoknak és az OPAC-ok használatának a tárgyalása.  

Ezek az ismeretek szükségesek ahhoz, hogy az Integrált könyvtári rendszerek kurzus 

érthető legyen a hallgatók számára, hogy a világméretű számítógépes együttműködés lehe-

tőségeit, az osztott katalogizálás működési elvét, továbbfejlesztésének lehetőségeit értő 

módon tudják kezelni a jövendő könyvtári szakemberek.  

Ehhez ismerni kell azokat a nemzetközi érvényű és hazai szabályzatokat, amelyek al-

kalmazásával lehetővé válik a dokumentumok formai és tartalmi feltárása, metaadatokkal 

történő ellátása, a feltárás eredményének kereshetővé tétele nyilvános elérésű online kata-

lógusokban.  

A tananyag példákon keresztül vezet el a bibliográfiai és a besorolási rekord szerkeze-

tének a megismeréséhez, a biztonságos kezeléshez szükséges elméleti tudás megszerzésé-

hez. Célja annak érzékeltetése, hogy a jelölőnyelvek felhasználásával, illetve a MARC 

kombinálásával létrehozhatók olyan formátumok amelyek az elektronikus források rugal-

masabb kezelését is lehetővé teszik. 

12.2 TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁS 

A leíró katalógus, a bibliográfia és a gépi keresés szempontjai, az adatok bevitele és 

megjelenítése 

A formai keresési szempontoknak megfelelő hozzáférési pontok egységesítési szabályai 

az MSZ 3440-es szabványcsalád, illetve más könyvtári szabályzatok rendelkezései szerint.  

Az egységesített névalak jellemzői, a névegységesítés technikája. A rendszó, az egyéb 

elem, a kronologikus és a szöveges kiegészítő elem fogalma és jellemzői. 

A besorolási adat és a hozzáférési pont kiemelt szerepe az információkeresésben.  

A tételtípusok jellemzői 

Az egykori cédulakatalógus tétele, mint a rekord egyik megjelenítési formátuma.  

A főtétel típusai: szerzői, címszerinti főtétel.  

A melléktételek típusai: címszerinti, közreműködői, tárgyi melléktételek jellemzői. 

Utalótételek típusai és jellemzői: egységesítő, magyarázatosa, általánosan magyarázatos 

utalótételek. Utalás és utalótétel összefüggése. A rekord kapcsolatteremtő mezői. 

A besorolási adatok megválasztásának szabályai könyvek esetében. A betűrendbe ren-

dezés szabályai. Katalógusszerkesztés, katalógustípusok.  

A személynév, mint besorolási adat, illetve a rekord hozzáférési pontja 

A személynév variánsai: egyszerű és összetett, illetve névelőzékes nevek. A névelőzé-

kek típusainak, a prefixumoknak és minősítő névelőzékeknek a kezelése nyelvterületen-

ként. 

A névösszetételek típusai: asszonynevek, illetve az összetett névként viselkedő nemesi 

név. 
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Az ókori és középkori nevek sajátosságai. Kiemelten az ókori görög személyek neve, 

amin keresztül érzékelik a hallgatók a transzliterálás szükségességét a nemzetközi infor-

mációcserében. 

A vallási nevek. 

Uralkodók és uralkodócsaládok tagjainak névhasználata, a névegységesítés szabályai. 

Az egységesített személynév, mint a főtétel, a közreműködői melléktétel és a tárgyi 

melléktétel saját besorolási adata. 

A szerzővé nyilvánítás speciális esetei: bibliográfiák, adattárak, szótárak, lexikonok 

szerkesztői, szakácskönyvek összeállítói, riporterek, illetve riportalanyok. Levelezésgyűj-

temények szerzői. A librettóíró mint társszerző. 

A besorolási adat típusának és funkciójának megfelelő authority mezők: 100, 600, 700. 

A földrajzi név, mint besorolási adat, illetve a rekord hozzáférési pontja 

A földrajzi név fogalma, illetve a név alakja. 

Igazgatási név, gazdaság- és természetföldrajzi név, csillagászati név a tárgyi mellékté-

tel besorolási adatában. A besorolási adat típusának és funkciójának megfelelő authority 

mező: 651. 

A földrajzi név, mint a tárgyi melléktétel saját besorolási adata. 

A földrajzi név, mint a testületi név kiegészítő adata. 

A testületi név, mint besorolási adat, illetve a rekord hozzáférési pontja 

A testületi név fogalma és a név alakja. Az egységesített testületi név részei, nyelve és 

egyezményes jelei. Az egyszerű és az összetett testületi név. A közkeletű testületi név. 

Államigazgatási és államhatalmi testületek egységesített neve. 

Az alárendelt testületek egységesített neve. Az egységesített névalak megválasztásának 

általános szabálya. Eltérések az általános szabálytól. A fölérendelt testület névelemei közé 

ékelődő alárendelt testületi név. Államhatalmi testületek nem hatósági jogkörű alárendelt 

testületei. A többszörösen alárendelt testületi nevek. A több főtestületnek alárendelt testü-

letek.  
A testület névváltozásainak kezelése és az utalók.  

A testületi név, mint a főtétel, a közreműködői melléktétel és tárgyi melléktétel első be-

sorolási adata. 

A rendezvény, mint testület. A rendezvény szerzővé nyilvánításának lépései. 

A besorolási adat típusának és funkciójának megfelelő authority mezők: 110, 111, 610, 

611, 710, 711. 

A cím, mint besorolási adat, illetve a rekord hozzáférési pontja 

A cím alakja és részei a besorolási adatban.  

Ókori, középkori vagy humanista szerzők műveinek egységesített címe. Ismeretlen 

szerzőjű ókori, középkori vagy humanista művek főtételének besorolási adata. Az átültetett 

cím, mint tárgyi melléktétel besorolási adata.  

A megállapodásos cím, mint egységesített besorolási adat. A „Művek” megállapodásos 

cím. Törvények és egyéb jogszabályok megállapodásos címe.  

Az összetett cím, mint egységesített besorolási adat.  

A főcím, mint besorolási adat. A főcím, mint a könyvről készült főtétel első besorolási 

adata. 

A főcím, mint az időszaki kiadványról készült főtétel első besorolási adata. Az időszaki 

kiadvány főcímével azonos, de kiegészítő adattal ellátott főtételi besorolási adat.  

A főcím, mint a melléktétel első besorolási adata.  
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Könyv bibliográfiai tételének főcím szerinti melléktétele. Időszaki kiadvány bibliográ-

fiai tételének főcím szerinti melléktétele. 

A szerző/cím szerinti melléktétel. 

A besorolási adat típusának és funkciójának megfelelő authority mezők: 130, 240, 630, 

730. 

Keresés a nyilvános számítógépes katalógusban (OPAC) 

A keresési módok. Az egyszerű és az összetett keresés, valamint a böngészés szempont-

jai. Keresés Boole-operátorokkal és közelségi operátorokkal. A közös katalógusok műkö-

dési elve. 

Adattárolás és adatmegjelenítés az elektronikus rendszerben 

Authority mező – authority rekord – authority fájl. Eltérések és egyezések a USMARC 

és a HUNMARC authority mezőinek tartalmában. Az authority kontroll. 

A megjelenítési formátumok. Az adatok „teljes” és „rövid” megjelenítésének értelme-

zése. A címkés, a cédula és a MARC megjelenítési formátum. 

12.3 A TANANYAGBAN TANULTAK RÉSZLETES ÖSSZEFOGLALÁSA 

12.1.1 AZ INFORMÁCIÓ „EGY HELYRE GYŰJTÉSÉTŐL” AZ INFORMÁCIÓ 

MEGTALÁLHATÓSÁGÁIG 

Az információhordozók és ezzel együtt a dokumentumok számának rohamos fejlődése 

arra késztette a könyvtárakat, hogy új, hatékonyabb módszereket dolgozzanak ki állomá-

nyuk feldolgozására és a nemzetközi információcsere felgyorsítására. A megvalósítást 

felgyorsította az informatika rohamos fejlődése, aminek eredményei a könyvtári feldolgo-

zó munka gépesítésére is hatással voltak.  

A katalogizálással kapcsolatos nemzetközi szabványosítási munkák az IFLA keretein 

belül folynak. Az IFLA 1961-es párizsi konferenciáján határozták meg a katalogizálás 

alapelveit, ami után elkezdték a bibliográfiai adatok leírási szabványának dokumentumtí-

pusonkénti kidolgozását. Az ISBD-k és ezzel együtt az ISBD-kre épített nemzeti szabvá-

nyok korszerűsítése azóta is folyamatosan történik. Az első ISBD-k megjelenése lehetővé 

tette az IFLA UBC programjának meghirdetését 1974-ben, ami az ISBD-elvekre építve 

célul tűzte ki, hogy a világon bárhol megjelent dokumentumok adatai bárhol hozzáférhetők 

legyenek. Ez a cél a nemzeti bibliográfiák rendszerén keresztül válhat valóra, mert ezek 

feladata az illető országban megjelent dokumentumok számbavétele. 

Az információknak a nemzetközi adatcserében is használható feldolgozásához géppel 

olvasható formátumra volt szükség, aminek a kidolgozási munkálatai 1966-ban kezdődtek 

a washingtoni Kongresszusi Könyvtár, a Library of Congress keretein belül. A MARC-

szabványok létrehozásához a csereformátum követelményeit leíró Z39.2-1979 szabványt 

használták, majd később szükségessé vált a bibliográfiai rekord szerkezetét meghatározó 

ISO 2709-1981-es szabvány is. A nemzetközi méretű szabványosításban az első eredmény 

1975-ben az INTERMARC, majd 1977-ben a UNIMARC első kiadásának a megjelenése. 

Az IFLA International MARC Programjának és a UBC-programnak az összevonásával 

1986-tól UBCIM Programme néven folynak a munkák és 1991-re már a besorolási, utaló- 

és általános magyarázatos utaló-tételek mezőinek hívójeleit is meghatározták. 

A MARC 21 szabvány 1997-ben jelent meg, a nevében szereplő 21-es szám szimboli-

zálja, hogy a szabályozás a 21. század követelményeinek felel meg. 
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A MARC 21 csereformátum magyar változata a HUNMARC, amelynek a bibliográfiai 

rekordok csereformátumára vonatkozó része 2002-ben jelent meg. 

12.1.2 A REKORD HOZZÁFÉRÉSI PONTJAI ÉS A TÉTELTÍPUSOK 

A cédulakatalógusba kerülő tételek tételgarnitúrát alkotnak. A tételek két nagy csoport-

ra oszthatók: 

1. bibliográfiai tételek 

2. utalótételek 

A bibliográfiai tétel, illetve főtétel, vagy melléktétel. A főtétel szerző vagy cím szerinti 

tétel lehet. Ez utóbbi azonban csak akkor, ha nincs szerző, vagy háromnál több szerző van. 

A melléktétel cím szerinti, közreműködői vagy tárgyi melléktétel. 

A bibliográfiai tétel mindig tartalmaz bibliográfiai adatot, az utalótétel azonban soha. 

Az utalótételek kitüntetett helyet foglalnak el az információ megtalálhatóságában, a 

katalógus információszervező funkciójának a teljesítésében. 

A HUNMARC bibliográfiai formátum a hozzáférési pontok minősítéséhez átvette a cé-

dulakatalógusnál használt szakkifejezések terminológiáját. 

12.1.3 SZEMÉLYNEVEK EGYSÉGESÍTÉSE II. 

Az egységesített személynév rendszó – egyéb elem – kiegészítő elem részekre oszlik. 

Ha a rendszó több elemű, vagy a személy több néven ismert, illetve ugyanannak a névnek 

variációi is vannak, utalót kell készíteni, ami a kitüntetett névalakra mutat. 

12.1.4 SZEMÉLYNEVEK EGYSÉGESÍTÉSE II. 

A személy egységesített neve rendszóból, egyéb elemből és kiegészítő elemből áll. Ez 

utóbbi kronologikus és szöveges, ahol a szöveges rész magyar nyelvű. A prefixumos nevek 

egységesítésekor a személy nyelvterületi hovatartozását kell figyelembe venni ahhoz, hogy 

meg lehessen állapítani, a prefixum része-e a rendszónak vagy nem. 

Abból az elméleti alapvetésből kiindulva, hogy a modern névhasználatban általában a 

családnév a rendszó, az összetett nevek esetében – mivel ezek több családnévből állnak – a 

családnevek együtt alkotják a rendszót akár kötőjellel kapcsolódnak egymáshoz, akár nem. 

E szabály alól a kötőjel nélkül kapcsolódó, külön szóként írott családnevek esetén kivételt 

csak a dán, ír, norvég, portugál és az Észak-amerikai összetett nevek, valamint a dél-afrikai 

asszonynevek képeznek. E nevek esetén a névösszetétel második eleme a rendszó. 

12.1.5 SZEMÉLYNEVEK EGYSÉGESTÉSE III. 

Összetett nevek családnév típusú elemei együtt alkotják a rendszót, kivéve a dán, ír, 

norvég, portugál, észak-amerikai neveket és a dél-afrikai asszonyneveket. 

A nemesi rang soha nem része a rendszónak, a nemesi előnév viszont igen, ha a sze-

mély ezen a néven vált ismertté. 
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12.1.6 SZEMÉLYNEVEK EGYSÉGESÍTÉSE IV. 

Az ókorban és középkorban élt személyekre jellemző, hogy nem volt a mai értelemben 

vett családnevük, illetve a reneszánsz idején élt személyek latinos és nemzeti névhasználat 

szerinti névalakjukon is ismertek voltak. Az uralkodók vagy egyéni, vagy családnéven 

uralkodtak, rájuk különleges névegységesítési szabályok vonatkoznak. 

12.1.7 A FÖLDRAJZI NÉV 

Valamely földrajzi hely nevét a bibliográfiai rekord hozzáférési pontjaként a földrajzi 

hely megnevezésére megválasztott kitüntetett névformában kell megadni. A kitüntetett 

névforma a földrajzi hely nevének magyar nyelvű alakja, ennek hiányában a jelenkori tér-

képészeti gyakorlatban vagy más szakirodalomban elfogadott név magyar nyelvű vagy 

eredeti nyelvű alakja. Az idegen névalak „lásd” utalóval kapcsolódik a kitüntetett alakhoz. 

A történeti Magyarország mai országhatárokon kívül eső területén található települések 

esetében a kitüntetett névforma az 1913-ban törzskönyvezett településnév. Ha az intéz-

mény gyűjtőköre ezt indokolja, a történeti Magyarország határon túlra került települései-

nek két kitüntetett alakja lehet, ezeket kölcsönös magyarázatos utalóval kell összekötni. 

12.1.8 A TESTÜLETI NÉV 

A testületi név rendszavának megválasztása a testületi név típusától függ. Egyszerű tes-

tületi nevek esetén a rendszó a testület hivatalos nyelvű teljes alakja. 

Alárendelt testületi nevek rendszava általában az alárendelt testület ne, kivéve: 

– tudományos akadémiák, 

– felsőoktatási intézmények alárendelt testületeit és 

– ha az alárendelt testület neve csak a testület típusának megnevezéséből áll. 

Igazgatási testületek rendszava annak a földrajzi igazgatási egységnek a neve, amelyre 

a testület hatásköre kiterjed. 

A testület neve főtétel besorolási adata, ha a testület szerzőnek minősül. Ez azokban az 

esetekben fordul elő, amikor a könyv a testület működésének adatait tartalmazza. Ez a 

szabály az időszaki kiadványokra nem vonatkozik. 

A testület neve közreműködői melléktétel besorolási adata akkor, ha a testület közre-

működői funkcióba hozható a leírás tárgyával. 

Tárgyi melléktétel besorolási adata akkor, ha a testületről szól a mű, ami a leírás tárgyát 

képezte.  

12.1.9 A CÍM 

A dokumentum főcíme egységesítés nélkül képezi a tétel besorolási adatát. Ha nincs 

szerző, vagy háromnál több szerző van, a főcím a főtétel besorolási adata. Ha van szerző, a 

főcím melléktétel besorolási adata. 

Az egységesített címeknek a feladata a katalógus „egy helyen gyűjtse össze” feladatá-

nak teljesítése, különös tekintettel a címváltozatokra. 
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12.1.10 A BESOROLÁSI REKORD 

A dokumentum főcíme egységesítés nélkül képezi a tétel besorolási adatát. Ha nincs 

szerző, vagy háromnál több szerző van, a főcím a főtétel besorolási adata. Ha van szerző, a 

főcím melléktétel besorolási adata. 

Az egységesített címeknek a feladata a katalógus „egy helyen gyűjtse össze” feladatá-

nak teljesítése, különös tekintettel a címváltozatokra. 
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13. KIEGÉSZÍTÉSEK 

13.1 IRODALOMJEGYZÉK 

Szabályzatok 

ISO 2709/1973 - MSZ 193/1-83. A mágnesszalagos bibliográfiai adatcsere formátuma. A 

rekordok szerkezete. 

KSz/4.1 HUNMARC : a bibliográfiai rekordok adatcsere formátuma / közread. a Könyvtári 

és Szakirodalmi Tájékoztatási Szabványosítási Bizottság. - Budapest : OSZK, 

2002. Elektronikus változat: http://konyvtar.lap.hu 

A MOKKA HUNMARC rekordja. Személynév, testületi név és rendezvénynév besorolási 

rekordok : katalogizálási segédlet. – Budapest : MOKKA, 2005. 

MSZ ISO 15836. Információ és dokumentáció. A Dublin Core metaadat elemkészlete. – 

Budapest : Magyar Szabványügyi Testület, 2004. 

MSZ 3440/1 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Fogalom-meghatározások 

MSZ 3440/2-79 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Személyek nevei. 

MSZ 3440/3-83 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Testületek neve. 

MSZ 3440/4-81 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Címek. 

MSZ 3440/5-73 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Földrajzi nevek. Visszavonva, 

helyette: KSZ/5-2005 Földrajzi nevek, mint az adatbázisrekordok tárgyi hozzáféré-

si pontjai. 

MSZ 3423/1-83 Leíró katalógusok bibliográfiai tételeinek szerkesztése. Általános előírá-

sok. 

MSZ 3423/2-84 Leíró katalógusok bibliográfiai tételeinek szerkesztése. Könyvek. 

MSZ 3423/3-86 Leíró katalógusok bibliográfiai tételeinek szerkesztése. Időszaki kiad-

ványok. 

Cikkek: 

Nyilatkozat a nemzetközi katalogizálási alapelvekről : az IFLA szakértők 1. tanácskozása 

által elfogadott tervezet a Nemzetközi Katalogizálási Szabályzatról. – Frankfurt, 

IFLA, 2003. 

UNGVÁRY Rudolf. MARC 21/HUNMARC : a besorolási adatok metaadat-formátuma. - 

In: Könyvtári figyelő, ISSN 0023-3773. 20 = 56. évf. 1. sz. (2010). – p. 9-70. 

 

Elektronikus dokumentumok / források 

DUDÁS Anikó. Az autorizálás a információszervezés és –hozzáférés feladatkörében – 

definiálás és nemzetközi tapasztalatok. In: Könyvtári Figyelő, 52. évf. 4. sz. 

(2006). URL: http://www.ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/2006/4/dudas.html#top 

IFLA. A bibliográfiai tételek funkcionális követelményei. Zárójelentés. Ford. Berke Barna-

básné. – URL: http://oszk.hu/hun/szakmai/frbr/frbr.pdf 

IFLA. Functioal Requirements for Authority Data. (FRANAR). Draft. 2007. 04.01. – 

URL: http://www.ifla.org.sg/VII/d4/FRANAR-ConceptualModel-2ndReview.pdf 

http://konyvtar.lap.hu/
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MARC 21 / Library of Congress. – URL: http://www.loc.gov/marc/ 

BENCSIK Péter. Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763—1995). – URL: 

http://bencsik.adatbank.transindex.ro/ 

13.1.1 KÜLSŐ URL HIVATKOZÁSOK 

1. MARC 21 / Library of Congress. – URL: http://www.loc.gov/marc/ 

2. MARC in XML/ Library of Congress. – URL: 

http://www.loc.gov/standards/marcxml 

3. KSz/4.1 HUNMARC : a bibliográfiai rekordok adatcsere formátuma URL: 

http://konyvtar.lap.hu 

4. MEK Dublin Core generátor. – URL: http://mek.oszk.hu/dc/  

5. A „w” almező értékei. URL: http://www.loc.gov/marc/authority/adtracing.html.  

6. MOKKA HUNMARC rekordja. Személynév, testületi név és rendezvénynév. 

URL: http://www.mokka.hu/?q=mokka/szabalyzatok/katalogizalas; 

7. MARC 21 Format for Authority Data. URL: 

http://www.loc.gov/marc/authority/ecadhome.html 

8. Understanding MARC Bibliographic. URL: http://www.loc.gov/marc/umb/ 

9. Understanding MARC Authority. URL: http://www.loc.gov/marc/uma/ 

13.2 GLOSSZÁRIUM, KULCSFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE 

Ágens (agent): az információforrás életszakaszában szerepet játszó személy (szerző, ki-

adó, szobrász, szerkesztő, rendező stb.) vagy csoport (szervezet, társaság, könyvtár, 

zenekar, ország, államszövetség stb.) vagy automata (időjárásészlelő/regisztráló 

eszköz, fordítóprogram stb.). [Forrásdokumentum: DCMI Agents Working Group, 

working definition]
1
 Lásd még Szerző, Létrehozó 

Besorolási rekord (authority record): besorolási adatállományban lévő rekord, amelynek 

szervező eleme egy entitásról (ágens, mű/kifejezési forma vagy tárgy) készített egy-

ségesített besorolási adat, abban a formában, ahogyan azt a felelős katalogizálási 

szervezet létrehozta. [Forrásdokumentum: IME ICC] Lásd még Hozzáférési pont, 

Egységesített besorolási adat, Ellenőrzött névforma 

Beviteli formátum: a rekordszerkesztés során az adatok bevitelére szolgáló formátum, 

többnyire egy űrlap, aminek az előre definiál mezőibe kell bevinni az adatokat. 

Lásd még Megjelenítési formátum 

Bibliográfiai egység (bibliographic unit) Lásd Megjelenési forma 

Bibliográfiai forrás (bibliographic resource): valamely megjelenési forma vagy példány. 

Bibliográfiai leírás (bibliographic description): valamely bibliográfiai forrás azonosítá-

sára és nyilvántartásba vételére leírt adatelemek összessége. [Forrásdokumentum: 

ISBD(CR)] 

Bibliográfiai tétel: valamely mű megjelenési formáját leíró és a vele kapcsolatban lévő 

művek és kifejezési formák hozzáférését biztosító adatok együttese a cédulakataló-

gusban. Az elektronikus katalógusban az ISBD alapú megjelenítési forma, amit 

egyes rendszerek cédulaformátumnak neveznek. 

http://www.loc.gov/marc/
http://www.loc.gov/marc/
http://www.loc.gov/standards/marcxml
http://konyvtar.lap.hu/
http://mek.oszk.hu/dc/
http://www.loc.gov/marc/authority/adtracing.html
http://www.mokka.hu/?q=mokka/szabalyzatok/katalogizalas
http://www.loc.gov/marc/authority/ecadhome.html
http://www.loc.gov/marc/umb/
http://www.loc.gov/marc/uma/
http://epa.oszk.hu/00100/00143/00052/szojegyzek.html#1
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Bibliográfiai rekord (bibliographic record): valamely mű megjelenési formáját leíró és 

a vele kapcsolatban lévő művek és kifejezési formák hozzáférését biztosító adatok 

együttese. [Forrásdokumentum: IME ICC] 

Család (family): születés, házasság, örökbefogadás vagy hasonló jogi állapot révén kap-

csolatban álló két vagy több személy. [Forrásdokumentum: az IME ICC által mó-

dosított FRANAR] 

Egységesített besorolási adat (authorized heading): valamely entitás hozzáférési pontja 

egységesített, ellenőrzött formában. [Forrásdokumentum: IME ICC] 

Lásd még Hozzáférési pont, Besorolási rekord, Név ellenőrzött formája 

Egységesített cím (uniform title): 1. Valamely művet vagy kifejezési formát azonosító, a 

katalogizálás céljaira megállapított cím. Például: közös címek és megállapodásos 

címek használata gyűjtemények esetében, rendszavak megválasztása a rendezett 

megjelenítéshez és egyedi címek megállapítása az azonos című művek elkülönítésé-

re. [Forrásdokumentum: módosítva az AACR2-ből] 2. Valamely szerzős vagy szer-

ző nélküli mű különböző című megjelenési formáinak összekapcsolásá-

ra/összerendezésére, a keresés/hozzáférés céljaira megválasztott cím egységesített 

formában. [Forrásdokumentum: GARR] 

Ellenőrzött névforma (controlled form of name): az entitások meghatározott szabályok 

szerint leírt egységesített és attól eltérő névformái a besorolási rekordban, annak ér-

dekében, hogy hozzáférhetővé tegyék a bibliográfiai és a besorolási rekordokat 

(más néven: ellenőrzött besorolási adat, egységesített besorolási adat vagy eltérő 

névváltozat). [Forrásdokumentum: IME ICC] Lásd még Hozzáférési pont, Egysége-

sített besorolási adat, Besorolási rekord, Név 

Esemény (event): cselekmény vagy eset. [Forrásdokumentum: FRANAR, FRBR] 

Fizikai forma (eredeti és helyettesítő megjelenési formák jellemzője) (physical format, 

an attribute of original and surrogate manifestations): hordozó vagy közvetítő 

eszköz, amelyen vagy amelyben egy mű kifejezési formáját közzétették (pl. könyv, 

CD, MP3, videokazetta, DVD, mikrofilm, digitális adatállomány, térkép, földgömb, 

kotta stb.) [Forrásdokumentum: IME ICC]  

Fogalom (concept): elvont eszme vagy elképzelés [Forrásdokumentum: FRANAR, FRBR] 

Gyűjtemény (collection): 1. Két vagy több mű együttes közreadása. 2. Meghatározott 

intézmény által létrehozott vagy őrzött bibliográfiai források együttese. [Forrásdo-

kumentum: IME ICC] 

Hely (place): terület (térbeli hely). [Forrásdokumentum: FRBR] 

Hozzáférési pont (access point): név, kifejezés, kód stb., amelynél a bibliográfiai vagy 

besorolási rekord vagy utaló megtalálható. [Forrásdokumentum: FRANAR] 

Ismérv (attribute): az entitás jellemzője, amely lehet az entitás sajátja vagy külsőleg ráru-

házott jellemző. [Forrásdokumentum: FRBR] 

Kifejezési forma (expression): valamely mű szellemi vagy művészi megvalósítása. [For-

rásdokumentum: FRANAR, FRBR] 
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Kulcscím (key-title): valamely folytatódó dokumentum (információforrás) számára az 

ISSN hálózat által megállapított egyedi cím, amely elválaszthatatlanul összekapcso-

lódik annak ISSN-jével. A kulcscím megegyezhet a főcímmel vagy az egyediség 

érdekében kiegészülhet olyan azonosító és/vagy minősítő elemekkel, mint amilye-

nek a testületi név, a megjelenés helye, a kiadásjelzés stb. (lásd ISSN Manual). 

[Forrásdokumentum: ISBD (CR)] 

Leíró katalogizálás (descriptive cataloguing): a katalogizálási tevékenység leíró adato-

kat és a nem-tárgyi hozzáférési pontokat nyújtó része. [Forrásdokumentum: IME 

ICC] Lásd még Tartalmi feltárás 

Létrehozó (creator): a mű szellemi vagy művészi tartalmáért felelős entitás. Lásd még 

Szerző, Ágens 

Megjelenítési formátum: a rekord mezőiben tárolt adatok megjelenítés az OPAC-ban. 

Lásd még Beviteli formátum 

Mű (work): megkülönböztethető szellemi vagy művészi alkotás (azaz, szellemi vagy mű-

vészi tartalom). [Forrásdokumentum: az IME ICC által módosított FRANAR, 

FRBR] 

Név (name): jel, jelek vagy szavak csoportja, amelyen az entitás ismert; magában foglal 

személyt, családot, testületet, objektumot, fogalmat, eseményt vagy helyet jelölő 

szavakat/karaktereket, illetve valamely műnek, kifejezési formának, megjelenési 

formának vagy példánynak adott címet. [Forrásdokumentum: az FRBR-ből, módo-

sítva a FRANAR-ban] Lásd még Ellenőrzött névforma 

Objektum (object): valamely anyagi dolog.[Forrásdokumentum: FRBR] 

Példány (item): valamely megjelenési forma egyetlen példánya. [Forrásdokumentum: 

FRANAR, FRBR] 

Rendszó (heading) Lásd Hozzáférési pont 

Személy (person): egyén által világra hozott, illetve egyén vagy csoport által örökbefoga-

dott személyiség. [Forrásdokumentum: az FRBR-ből, módosítva a FRANAR-ban] 

Szerző (author): szöveges mű szellemi vagy művészi tartalmáért felelős létrehozó. [For-

rásdokumentum: IME ICC] Lásd még Ágens, Létrehozó 

Tartalmi feltárás (subject cataloguing): a katalogizálási tevékenységnek a tárgy szerinti 

besorolási adatokat, tárgyszavakat és/vagy szakjelzeteket megállapító része. [For-

rásdokumentum: IME ICC] Lásd még Leíró katalogizálás 

Testület (corporate body): tulajdonnéven azonosított szervezet vagy személyek, illetve 

szervezetek csoportja, amelyek egységként működnek vagy működhetnek. [Forrás-

dokumentum: módosított FRANAR, FRBR] 

 




