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Megjegyzések:
E szabályzat jóváhagyása után döntött úgy a MOKKA, hogy
a sorozatok esetében lemond a rekordkapcsolásról és
a sorozati rekordokat sem tartalmazza a MOKKA adatbázisa
Az e döntés következtében módosított szöveget változó el írásokat a módosításokat a MOKKA szabályzataiban lila
színnel jelöltük.
A szabályzat jóváhagyása után készült el a "HUNMARC. A bibliográfiai rekordok adatcsere formátuma" c. könyvtári és
szakirodalmi tájékoztatási szabályzat (KSZ/4.1) végleges változata. (jóváhagyva: 2002, márc.), a módosításokat a
MOKKA szabályzataiban lila színnel jelöltük.
A 2000-ben és azóta megjelent könyvtári és szakirodalmi tájékoztatási szabályzatok
a "közös f cím" helyett az "összefoglaló cím" kifejezést használják. A MOKKA katalogizálási
szabályzataiban a régi és az új elnevezés együtt szerepel.
a "sorozati szám" kifejezés helyett a "sorozaton belüli szám" kifejezést használják. A MOKKA katalogizálási
szabályzataiban csak az új elnevezés szerepel
az "alsorozati cím" és "ágazati cím" kifejezés helyett az "alárendelt cím" kifejezést, az "alsorozati
megjelölés" és "ágazati megjelölés" helyett pedig az "alsorozati cím megjelölése" kifejezést alkalmazzák. A
MOKKA katalogizálási szabályzataiban a régi és az új elnevezés együtt szerepel.
Mivel az alcím nagy, ill. kis kezd bet s írásmódját a hazai szabványok egymástól eltér en határozzák meg, a
MOKKÁ-ban - a hazai egységes szabályozás létrejöttéig - az alcím nagy vagy kis kezd bet s írásmódja tekintetében
a MOKKA tagkönyvtárának gyakorlata az irányadó, a katalogizálási szabályzat példáiban azonban a kis kezd bet s
írásmódot alkalmazzuk.

Budapest, 2000
módosítva: 2007., szerkesztette: Szabó Julianna

Bevezetés: a MOKKA katalogizálási szabályzata használatához
A MOKKA katalogizálási szabályzata az alábbi részekb l áll

Katalogizálási szabályzat 1. rész Általános el írások
Katalogizálási szabályzat 2. rész Bibliográfiai leírás
Katalogizálási szabályzat 3. rész A bibliográfiai és a besorolási tétel
Katalogizálási szabályzat 4. rész Személynevek
Katalogizálási szabályzat 5. rész Testületi nevek
Katalogizálási szabályzat 6. rész Címek
A hivatkozásokban a katalogizálási szabályzat részeit az alábbiak szerint rövidítjük:

KSZ1
KSZ2
KSZ3
KSZ4
KSZ5
KSZ6

=
=
=
=
=
=

Katalogizálási szabályzat 1. rész Általános el írások
Katalogizálási szabályzat 2. rész Bibliográfiai leírás
Katalogizálási szabályzat 3. rész A bibliográfiai és a besorolási tétel
Katalogizálási szabályzat 4. rész Személynevek
Katalogizálási szabályzat 5. rész Testületi nevek
Katalogizálási szabályzat 6. rész Címek

Jelölések MOKKA katalogizálási szabályzatában
az adatok ismételhet ségét mind a mez k, mind az almez k esetén a hívójelet, illetve
almez azonosítókat (szóköz nélkül) követ csillag jelöli
az almez azonosítókat dollárjel el zi meg
amikor az adatelem szerkezetét közöljük, és valamely almez n belül a leírás egyezményes
jelét térköz el zi meg és/vagy követi, a térközt az aláhúzás jelével tesszük láthatóvá
a részletes szabályokat illusztráló példákban az indikátorok térköz értékét # jellel jelöljük, ha
pedig valamelyik indikátor értéke az adott szabály értelmezéséhez szükségtelen, akkor az
indikátorpozíció(ko)n X jel áll.
A MOKKA katalogizálási szabályzatában, néhány esetben (ezek általában a MOKKA munkatársainak
teend it jelölik meg) említést teszünk a MOKKA ügyrendi szabályzatára. Az ügyrendi szabályzat
kidolgozására kés bb kerül sor.
A MOKKA katalogizálási szabályzatának kidolgozásában:
összeállítóként:

Horváth Judit
Koczkás Zoltánné
Körmendy Edit
Oroszné Milicz Zsuzsa
Szabó Julianna és
Sz nyí Éva
vett részt. Lektorálta: Sipos Márta. Szerkesztette: Koltay Klára.
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Az egyéni szerz neve a f tétel els besorolási adata.
Személynevek melléktételként
A cím a f tétel els besorolási adata
Címekre vonatkozó melléktételek
A testület a f tétel els besorolási adata
Testületek melléktételekként
A többkötetes könyvek f tétele
Átdolgozott m vek, módosított, magyarázatos és szemelvényes kiadások fötétele
Utalók

A könyvekr l készített bibliográfiai leírások f tételének (további f tételeinek) els besorolási adata a
könyv (a benne foglalt m (vek) szerz jének (szerz inek: személy vagy testület) neve; ha pedig a
szerz ismeretlen, vagy ha a könyvnek háromnál több szerz je van, a könyv f címe (a benne foglalt
m (vek) címe vagy egységesített címe.

1.
1.1

Az egyéni szerz neve a f tétel els besorolási adata.
Ha a bibliográfiai leírás egyetlen egyéni szerz m vér l készült, a f tétel els besorolási
adata a szerz neve.
Például:
cédulaformátumban
Móricz Zsigmond (1879-1942)
Légy jó mindhalálig : regény / Móricz Zsigmond. - 17. kiad. Budapest : Móra, 1982. - 317 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 963-11-2788-5
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l
HUNMARC formátumban
020 ## $a963-11-2788-5
100 10 $aMóricz$jZsigmond
$d1879-1942
245 10 $aLégy jó
mindhalálig$bregény
$cMóricz Zsigmond
250 ## $a17. kiad.
260 ## $aBudapest$bMóra$c1982
300 ## $a317 p.$bill.$c23 cm
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USMARC formátumban
020 ## $a963-11-2788-5
100 1# $aMóricz Zsigmond
$d(1879-1942)
245 10 $aLégy jó mindhalálig
:$bregény /$cMóricz Zsigmond
250 ## $a17. kiad.
260 ## $aBudapest :$bMóra,$c1982
300 ## $a317 p. :$bill. ;$c23 cm

Ha a könyv a szerz t nem nevezte meg, de kiléte más (küls ) források alapján
megállapítható, a f tétel els besorolási adata a szerz neve.
Például:
cédulaformátumban
Bernáth Lajos
Dömsödi dalok, dömsödi képek / írta egy dalnok Dömsöd népének 1886
és 1936 között. - Dunaharaszti : [s.n.], 1936. - 44 p. ; 20 cm
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l
HUNMARC formátumban
100 10 $aBernáth$jLajos
245 10 $aDömsödi dalok, dömsödi
képek$círta egy dalnok
Dömsöd népének 1886 és 1936
között
260 ## $aDunaharaszti$b[s.n.]
$c1936
300 ## $a44 p.$c20 cm
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USMARC formátumban
100 1# $aBernáth Lajos
245 10 $aDömsödi dalok, dömsödi
képek /$círta egy dalnok
Dömsöd népének 1886 és 1936
között
260 ## $aDunaharaszti :$b[s.n.],
$c1936
300 ## $a44 p. ;$c20 cm

Ha a szerz t a m eredetének megfelel bibliográfiai gyakorlat pótnéven tartja számon, a
f tétel els besorolási adata e név.
Például:
cédulaformátumban
Pseudo-Logginos

A fenségr l = Dionusion e Logginou peri upsous / Pseudo-Logginos ;
ford., bevezetéssel és jegyzetekkel ell. Nagy Ferenc. - Budapest :
Akadémiai K., 1965. - 130 p. ; 21 cm. - (Görög és latin írók ; 10.)
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l, a párhuzamos címr l, a
sorozati címr l, közrem köd i melléktétel a fordítóról
HUNMARC formátumban
USMARC formátumban
100 00 $aPseudo-Logginos
100 0# $aPseudo-Logginos
245 12 $aA fenségr l$cPseudo245 12 $aA fenségr l /$cPseudoLogginos ; ford.,
Logginos$eford.,
bevezetéssel és jegyzetekkel
bevezetéssel és jegyzetekkel
ell. Nagy Ferenc
ell. Nagy Ferenc
246 31 $aDionusion e Logginou peri
upsous
260 ## $aBudapest$bAkadémiai
260 ## $aBudapest :$bAkadémiai
K.$c1965
K.,$c1965
300 ## $a130 p.$c21 cm
300 ## $a130 p. ;$c21 cm
440 #0 $aGörög és latin írók$v10. 490 0# $a(Görög és latin írók
;$v10.)
741 01 $aDionusion e Logginou peri
upsous
1.4

Ha egy korábban anonimnak tartott m szerz jének kilétét utóbb helyesen megállapították, a
f tétel els besorolási adata e felkutatott szerz neve.
Például:
cédulaformátumban
Heltai Gáspár (1490-1574)
Poncius históriája, azaz A hét bölcs mesternek beszédei, melyekkel
a császár fiát hétszer mentették meg a haláltól / összeáll. Lengyel
Dénes. - Budapest : Szent Hilárius Baráti Társ., 1843. - 104 p. ; 17
cm. - (Szent Hilárius könyvek)
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l, a sorozati címr l,
közrem köd i melléktétel az összeállítóról
HUNMARC formátumban
100 10 $aHeltai$jGáspár
$d1490-1574
245 10 $aPoncius históriája, azaz
$uA hét bölcs mesternek
beszédei, melyekkel a
császár fiát hétszer
mentették meg a haláltól
$cösszeáll. Lengyel Dénes
260 ## $aBudapest$bSzent Hilárius
Baráti Társ.$c1843
300 ## $a104 p.$c17 cm
440 #0 $aSzent Hilárius könyvek
700 11 $aLengyel$jDénes$d1910-1987
$4összeáll.
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USMARC formátumban
100 1# $aHeltai Gáspár
$d(1490-1574)
245 10 $aPoncius históriája, azaz
A hét bölcs mesternek
beszédei, melyekkel a
császár fiát hétszer
mentették meg a haláltól
/$cösszeáll. Lengyel Dénes
260 ## $aBudapest :$bSzent
Hilárius Baráti Társ.,$c1843
300 ## $a104 p. ;$c17 cm
490 0# $a(Szent Hilárius könyvek)
700 1# $aLengyel Dénes
$d(1910-1987)$4(összeáll.)

Ha egy m vet korábban egy bizonyos szerz nek tulajdonítottak, de utóbb a valódi szerz
ismertté vált, a f tétel els besorolási adata a valódi szerz neve.
Például:
cédulaformátumban
Germanus Gyula (1884-1979)
Bengáli t z : regény / G. Hajnóczy Rózsa : [az el szót Germanus
Gyula írta]. - 10. kiad. - Bratislava : Madách ; Budapest :

Szépirodalmi Kvk., cop. 1981. - 736 p. ; 21 cm. - El z
Hajnóczy Rózsa nevén jelentek meg
ISBN 963-15-2202-4

kiadásai G.

Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l
HUNMARC formátumban
020 ## $a963-15-2202-4
100 10 $aGermanus$jGyula
$d1884-1979
245 10 $aBengáli t z$bregény$cG.
Hajnóczy Rózsa$e[az el szót
Germanus Gyula írta]
250 ## $a10. kiad.
260 ## $aBratislava$bMadách
$aBudapest$bSzépirodalmi
Kvk.$ccop. 1981
300 ## $a736 p.$c21 cm
500 ## $aEl z kiadásai G. Hajnóczy
Rózsa nevén jelentek meg
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USMARC formátumban
020 ## $a963-15-2202-4
100 1# $aGermanus Gyula
$d(1884-1979)
245 10 $aBengáli t z :$bregény
/$cG. Hajnóczy Rózsa : [az
el szót Germanus Gyula írta]
250 ## $a10. kiad.
260 ## $aBratislava :$bMadách
;$aBudapest :$bSzépirodalmi
Kvk.,$ccop. 1981
300 ## $a736 p. ;$c21 cm
500 ## $aEl z kiadásai G. Hajnóczy
Rózsa nevén jelentek meg

Ha a m valódi szerz jének neve helyett más, létez vagy kitalált személy neve alatt
(álnéven) jelent meg, a f tétel els besorolási adata a valódi szerz neve.
Például:
cédulaformátumban
Esterházy Péter (1950-)
Tizenhét hattyúk / Csokonai Lili. - [Budapest] : Magvet , 1987. 161 p. ; 16 cm
ISBN 963-14-1118-4
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l
HUNMARC formátumban
020 ## 963-14-1118-4
100 10 $aEsterházy$jPéter$d1950245 10 $aTizenhét hattyúk$cCsokonai
Lili
260 ## $a[Budapest]$bMagvet $c1987
300 ## $a161 p.$c16 cm
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USMARC formátumban
020 ## 963-14-1118-4
100 1# $aEsterházy Péter$d(1950-)
245 10 $aTizenhét hattyúk
/$cCsokonai Lili
260 ## $a[Budapest]
:$bMagvet ,$c1987
300 ## $a161 p. ;$c16 cm

Egyéni szerz nek min sülnek a szótárak, táblázatok, adattárak, példatárak, szállóige- és
feliratgy jtemények, bibliográfiák összeállítói, szerkeszt i, valamint azok az alkotók, akiknek a
m veir l kiállítási katalógus készült.
F tételük besorolási adatait a KSZ3 1.1 és a KSZ3 1.24 szakaszok el írásai szerint kell
megválasztani.
Például:
cédulaformátumban
Az els f tétel:
Stelczer Árpád
Szlovák - magyar kéziszótár / szerk. Stelczer Árpád, Vendégh Imre =
Slovensko - ma arský slovník / sprac. Árpád Stelczer, Imre Vendégh. 2. kiad. - Budapest : Akadémiai K., 1983. - 870 p. ; 21 cm
ISBN 963-05-2931-9
A további f tétel els besorolási adata:
Vendégh Imre
Megjegyzés: cím szerint melléktétel készül/készülhet a f címr l, a párhuzamos címr l

HUNMARC formátumban
020 ## $a963-05-2931-9
100 10 $aStelczer$jÁrpád
245 10 $aSzlovák - magyar
kéziszótár$cszerk. Stelczer
Árpád, Vendégh
Imre$ASlovensko - ma arský
slovník$Hsprac. Árpád
Stelczer, Imre Vendégh

250 ## $a2. kiad.
260 ## $aBudapest$bAkadémiai
K.$c1983
300 ## $a870 p.$c21 cm
700 10 $aVendégh$jImre
741 01 $aSlovensko - ma arský
slovník

USMARC formátumban
020 ## $a963-05-2931-9
100 1# $aStelczer Árpád
245 10 $aSzlovák - magyar
kéziszótár /$cszerk.
Stelczer Árpád, Vendégh Imre
= Slovensko - ma arský
slovník / sprac. Árpád
Stelczer, Imre Vendégh
246 31 $aSlovensko - ma arský
slovník
250 ## $a2. kiad.
260 ## $aBudapest :$bAkadémiai
K.,$c1983
300 ## $a870 p. ;$c21 cm
700 1# $aVendégh Imre

cédulaformátumban
Bódi Györgyné
Mikszáth Kálmán bibliográfia, 1987-1996 / [összeáll. Bódi
Györgyné]. - Salgótarján : [BBK], 1997. - 50 p. : ill. ; 21 cm. Közread. a Balassi Bálint Könyvtár
ISBN 963-7284-23-0
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l, közrem köd i melléktétel a
közreadóról, tárgyi melléktétel az író nevér l.
HUNMARC formátumban
020 ## $a963-7284-23-0
100 10 $aBódi$jGyörgyné
245 10 $aMikszáth Kálmán
bibliográfia, 19871996$c[összeáll. Bódi
Györgyné]
260 ## $aSalgótarján$b[BBK]$c1997
300 ## $a50 p.$bill.$c21 cm
550 ## $aKözread. a Balassi
Bálint Könyvtár
600 14 $aMikszáth$jKálmán
$d1847-1910
710 21 $aBalassi Bálint
Könyvtár$cSalgótarján
$4közread.
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USMARC formátumban
020 ## $a963-7284-23-0
100 1# $aBódi Györgyné
245 10 $aMikszáth Kálmán
bibliográfia, 1987-1996
/$c[összeáll. Bódi
Györgyné]
260 ## $aSalgótarján :$b[BBK],
$c1997
300 ## $a50 p. :$bill. ;$c21 cm
550 ## $aKözread. a Balassi
Bálint Könyvtár
600 14 $aMikszáth Kálmán
$d(1847-1910)
710 2# $aBalassi Bálint Könyvtár
(Salgótarján)$4(közread.)

Ha a bibliográfiai leírás olyan technikai filmforgatókönyvr l készült, amely a rendez t is és a
szövegírót is megnevezi, az els f tétel els besorolási adata a rendez neve. A
társszerz nek min sül szövegíró nevér l további f tételt kell készíteni. Ha a forgatókönyv
más szerz m vének felhasználásával (átdolgozásával) készült, a KSZ3 8.1 szakasz
el írásait kell figyelembe venni.
Például:
cédulaformátumban
Az els f tétel:
Rózsa János (1937-)
Kabala : technikai forgatókönyv / író Kardos István ; rendez Rózsa
János ; dramaturg Kardos Ferenc ; operat r Ragályi Elemér ; [közread.

a] Mafilm Objektív Stúdió. - [Budapest] : Mafilm, 1981. - 175 fol. ;
29 cm
ISBN 963-692-034-6
A további f tétel els besorolási adata:
Kardos István (1942-)
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l, közrem köd i melléktétel a
dramaturgról, az operat rr l és a közreadóról
HUNMARC formátumban
020 ## $a963-692-034-6
100 10 $aRózsa$jJános$d1937245 10 $aKabala$btechnikai
forgatókönyv$círó Kardos
István$erendez Rózsa
János$edramaturg Kardos
Ferenc$eoperat r Ragályi
Elemér$e[közread. a] Mafilm
Objektív Stúdió
260 ## $a[Budapest]$bMafilm
$c1981
300 ## $a175 fol.$c29 cm
700 10 $aKardos$jIstván$d1942700 11 $aKardos$jFerenc$d1937$4dramaturg
700 11 $aRagályi$jElemér$d1939$4operatör
710 21 $aMagyar Filmgyártó
Vállalat$cBudapest
$bObjektív Stúdió$4közread.

USMARC formátumban
020 ## $a963-692-034-6
100 1# $aRózsa János$d(1937-)
245 10 $aKabala :$btechnikai
forgatókönyv /$círó Kardos
István ; rendez Rózsa János
; dramaturg Kardos Ferenc ;
operat r Ragályi Elemér ;
[közread. a] Mafilm Objektív
Stúdió
260 ## $a[Budapest] :$bMafilm,
$c1981
300 ## $a175 fol. ;$c29 cm
700 1# $aKardos István$d(1942-)
700 1# $aKardos Ferenc$d(1937-)
$4(dramaturg)
700 1# $aRagályi Elemér$d(1939-)
$4(operatör)
710 2# $aMagyar Filmgyártó
Vállalat (Budapest).
$bObjektív Stúdió
$4(közread.)

Filmnovelláról vagy filmregényr l készített bibliográfiai leírás f tételének els besorolási adata
a m írójának neve.
Például:
cédulaformátumban
Maróti Lajos (1930-1982)
Liszt Ferenc élete : filmregény / Maróti Lajos. - Budapest :
Magvet , 1983. - 493 p. : 21 cm
ISBN 963-271-933-6
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l, tárgyi melléktétel a
zeneszerz nevér l
HUNMARC formátumban
020 ## $a963-271-933-6
100 10 $aMaróti$jLajos$d1930-1982
245 10 $aLiszt Ferenc
élete$bfilmregény$cMaróti
Lajos
260 ## $aBudapest$bMagvet $c1983
300 ## $a493 p.$c21 cm
600 14 $aLiszt$jFerenc$d1811-1886
1.9.

USNMARC formátumban
020 ## $a963-271-933-6
100 1# $aMaróti Lajos$d(1930-1982)
245 10 $aLiszt Ferenc élete
:$bfilmregény /$cMaróti
Lajos
260 ## $aBudapest :$bMagvet ,
$c1983
300 ## $a493 p. ;$c21 cm
600 14 $aLiszt Ferenc$d(1811-1886)

Ha a bibliográfiai leírás zenem szövegkönyvér l (librettójáról) készült, az els f tétel els
besorolási adata a zeneszerz neve. A társszerz nek min sül szövegíró nevér l további
f tételt kell készíteni. Ha a szövegkönyv más szerz m vének felhasználásával
(átdolgozásával) készült, a KSZ3 8.1 szakaszának el írásait kell figyelembe venni.

Például:
cédulaformátumban
Az els f tétel:
Mozart, Wolfgang Amadeus(1756-1791)
Don Giovanni (magyar)
Don Juan : [szövegkönyv] / zenéjét szerezte Wolfgang Amadeus Mozart
; szövegkönyvét írta Lorenzo da Ponte ; közread. Till Géza ; ford.
Harsányi Zsolt. - 3. kiad. - Budapest : Zenem kiadó, [1982]. - 64 p.
; 17 cm
ISBN 963-330-486-5
A további f tétel els besorolási adata:
Da Ponte, Lorenzo (1749-1838)
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet az egységesített címr l, a f címr l,
közrem köd i melléktétel a közreadóról, a fordítóról
HUNMARC formátumban
020 ## $a963-330-486-5
100 10 $aMozart,$jWolfgang
Amadeus$d1756-1791
240 10 $aDon Giovanni$imagyar
245 10 $aDon Juan$b[szövegkönyv]
$czenéjét szerezte Wolfgang
Amadeus Mozart
$eszövegkönyvét írta Lorenzo
da Ponte$eközread. Till
Géza$eford. Harsányi Zsolt
250 ## $a3. kiad.
260 ## $aBudapest$bZenem k.
$c[1982]
300 ## $a64 p.$c17 cm
700 10 $aDa Ponte,$jLorenzo
$d1749-1838$4libr.
700 11 $aTill$jGéza$d1920$4közread.
700 11 $aHarsányi$jZsolt
$d1887-1943$4ford.
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USMARC formátumban
020 ## $a963-330-486-5
100 1# $aMozart, Wolfgang
Amadeus$d(1756-1791)
240 10 $aDon Giovanni$l(magyar)
245 10 $aDon Juan :$b[szövegkönyv]
/$czenéjét szerezte Wolfgang
Amadeus Mozart ;
szövegkönyvét írta Lorenzo
da Ponte ; közread. Till
Géza ; ford. Harsányi Zsolt
250 ## $a3. kiad.
260 ## $aBudapest
:$bZenem k.,$c[1982]
300 ## $a64 p. ;$c17 cm
700 1# $aDa Ponte, Lorenzo
$d(1749-1838)$4(libr.)
700 1# $aTill Géza$d(1920-)
$4(közread.)
700 1# $aHarsányi Zsolt
$d(1887-1943)$4(ford.)

Ha a bibliográfiai leírás olyan megzenésített irodalmi m szövegkiadásáról készült, amelyben
a zenei rész csak dalbetét vagy kísér zene, a f tétel els besorolási adata a szövegíró neve.
A zeneszerz nevér l közrem köd i melléktétel készíthet .
Például:
cédulaformátumban
Szigeti József (1822-1902)
A vén bakancsos és fia a huszár : eredeti népszínm 3 szakaszban
dalokkal és tánccal / Szigeti József ; zenéjét szerezte Bognár
Ignác.- Budapest : Rényi Károly kiad., [1909]. - 55 p. ; 18 cm. (Szigeti József színm vei ; 1.)
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l, a sorozati címr l,
közrem köd i melléktétel a zeneszerz r l
HUNMARC formátumban
100 10 $aSzigeti$jJózsef
$d1822-1902
245 12 $aA vén bakancsos és fia a
huszár$beredeti népszínm 3
szakaszban dalokkal és

USMARC formátumban
100 1# $aSzigeti József
$d(1822-1902)
245 12 $aA vén bakancsos és fia a
huszár :$beredeti népszínm
3 szakaszban dalokkal és

260
300
440
700
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tánccal$cSzigeti
József$ezenéjét szerezte
Bognár Ignác
## $aBudapest$bRényi Károly
kiad.$c[1909]
## $a55 p.$c18 cm
#0 $aSzigeti József színm vei
$v1.
11 $aBognár$jIgnác$4zene

260
300
490
700

tánccal /$cSzigeti József ;
zenéjét szerezte Bognár
Ignác
## $aBudapest :$bRényi Károly
kiad.,$c[1909]
## $a55 p. ;$c18 cm
0# $a(Szigeti József színm vei
;$v1.)
1# $aBognár Ignác$4(zene)

Ha a bibliográfiai leírás m vészeti albumról készült, a f tétel(ek) els besorolási adata az
alkotóm vész(ek) neve, a KSZ3 1.1 és a KSZ3 1.24 szakaszok el írásai szerint. Háromnál
több m vész alkotásainak reprodukcióit tartalmazó album esetében lásd a KSZ3 3.6
szakaszának el írásait.
Például:
cédulaformátumban
Ferenczy Béni (1890-1967)
Ferenczy Béni rajzai / Illyés Gyula bevezet tanulmányával. [Budapest] : Szépirodalmi Kvk., 1982. - 10 p., [52] t. : ill.,
reprod. ; 29 cm. - M vészeti album
ISBN 963-15-2162-1
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l, közrem köd i melléktétel a
bevezet tanulmány szerz jér l
HUNMARC formátumban
020 ## $a963-15-2162-1
100 10 $aFerenczy$jBéni
$d1890-1967
245 10 $aFerenczy Béni
rajzai$cIllyés Gyula
bevezet tanulmányával
260 ## $a[Budapest]$bSzépirodalmi
Kvk.$c1982
300 ## $a10 p., [52] t.$bill.,
reprod.$c29 cm
500 ## $aM vészeti album
700 11 $aIllyés$jGyula
$d1902-1983$4bev.
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USMARC formátumban
020 ## $a963-15-2162-1
100 1# $aFerenczy Béni$d
(1890-1967)
245 10 $aFerenczy Béni rajzai
/$cIllyés Gyula bevezet
tanulmányával
260 ## $a[Budapest]
:$bSzépirodalmi Kvk.,$c1982
300 ## $a10 p., [52] t. :$bill.,
reprod. ;$c29 cm
500 ## $aM vészeti album
700 1# $aIllyés Gyula
$d(1902-1983)$4(bev.)

Ha a bibliográfiai leírás olyan képz -, ipar-, épít - vagy fotóm vészr l, illetve alkotásairól
szóló m r l készült, amelyhez az alkotások reprodukciói csak illusztrációként szolgálnak, a
f tétel(ek) els besorolási adata a tanulmány szerz jének (szerz inek) neve a KSZ3 1.1. és a
KSZ3 1.24. szakaszok el írásai szerint. A m vész nevér l tárgyi melléktétel készíthet . Ha a
tanulmány szerz inek száma meghaladja a hármat, lásd a KSZ3 3.6. szakaszának el írásait.
Például:
cédulaformátumban
Nagy Katalin, S.
Marc Chagall / [írta] S. Nagy Katalin. - Budapest : Gondolat, 1980.
- 268 p., [14] t. : ill., részben színes ; 18 cm. - (Szemt l szemben,
ISSN 0324-7384)
ISBN 963-280-784-7
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l, a sorozati címr l, tárgyi
melléktétel a m vész nevér l
HUNMARC formátumban
020 ## $a963-280-784-7
100 10 $aNagy$jKatalin, S.

USMARC formátumban
020 ## $a963-280-784-7
100 1# $aNagy Katalin, S.

245 10 $aMarc Chagall$c[írta] S.
Nagy Katalin
260 ## $aBudapest$bGondolat$c1980
300 ## $a268 p., [14] t.$bill.,
részben színes$c18 cm
440 #0 $aSzemt l szemben
$x0324-7384
600 14 $aChagall,$jMarc
$d1889-1985
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245 10 $aMarc Chagall /$c[írta] S.
Nagy Katalin
260 ## $aBudapest :$bGondolat,
$c1980
300 ## $a268 p., [14] t. :$bill.,
részben színes ;$c18 cm
490 0# $a(Szemt l szemben,
$x0324-7384)
600 14 $aChagall, Marc
$d(1889-1985)

Ha nem dönthet el egyértelm en, hogy a bibliográfiai leírás tárgya album (a KSZ3 1.11.
szakasz szerint) vagy tanulmány (a KSZ3 1.12. szakasz szerint), a f tétel els besorolási
adata az alkotóm vész neve, a szöveg (tanulmány) írójának nevér l pedig közrem köd i
melléktételt kell készíteni.
Például:
cédulaformátumban
Kós Károly (1883-1977)
Kós Károly / írta Pál Balázs. - 2. kiad. - Budapest : Akadémiai K.,
1983. - 35 p., [32] t. : ill. ; 23 cm. - (Architektúra, ISSN 00666270). - M jegyzék: p. 29-34. - Bibliogr. 35. p.
ISBN 963-05-3423-1
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l, a sorozat címér l,
közrem köd i melléktétel a tanulmány írójáról, tárgyi melléktétel az alkotóm vész
nevér l
HUNMARC formátumban
020 ## $a963-05-3423-1
100 10 $aKós$jKároly$d1883-1977
245 10 $aKós Károly$círta Pál
Balázs
250 ## $a2. kiad.
260 ## $aBudapest$bAkadémiai
K.$c1983
300 ## $a35 p., [32] t.$bill.$c23
cm
440 #0 $aArchitektúra$x0066-6270
500
504
600
700
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##
##
14
11

$aM jegyzék: p. 29-34.
$aBibliogr. 35. p.
$aKós$jKároly$d1883-1977
$aPál$jBalázs$4szerz

USMARC formátumban
020 ## $a963-05-3423-1
100 1# $aKós Károly$d(1883-1977)
245 10 $aKós Károly /$círta Pál
Balázs
250 ## $a2. kiad.
260 ## $aBudapest :$bAkadémiai
K.,$c1983
300 ## $a35 p., [32] t. :$bill.
;$c23 cm
490 0# $a(Architektúra,
$x0066-6270)
500 ## $aM jegyzék: p. 29-34.
504 ## $aBibliogr. 35. p.
600 14 $aKós Károly$d(1883-1977)
700 1# $aPál Balázs$4(szerz )

Önállóan kiadott illusztrációk esetében bibliográfiai leírásuk f tételének els besorolási adata
az illusztrációk alkotójának neve. Arról a m r l, amely a képanyag ihlet je volt, tárgyi
melléktétel vagy név/cím típusú tárgyi melléktétel készíthet .
Például:
cédulaformátumban
Kass János (1927-)
Mózes : Kass János tizenöt rézkarca Madách Imre drámai
költeményéhez. - Budapest : Magvet , [1967]. - [15] t. fol. ; 37x46
cm. - Madách m veib l vett idézetekkel. - Bibliofil kiadás a m vész
sajátkez aláírásával
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l, tárgyi melléktétel a
képanyagot ihlet m r l
HUNMARC formátumban

USMARC formátumban

100 10 $aKass$jJános$d1927100 1# $aKass János$d(1927-)
245 10 $aMózes$bKass János tizenöt 245 10 $aMózes :$bKass János
rézkarca Madách Imre drámai
tizenöt rézkarca Madách Imre
költeményéhez
drámai költeményéhez
260 ## $aBudapest$bMagvet $c[1967] 260 ## $aBudapest
:$bMagvet ,$c[1967]
300 ## $a[15] t. fol.$c37x46 cm
300 ## $a[15] t. fol. ;$c37x46 cm
500 ## $aMadách m veib l vett
500 ## $aMadách m veib l vett
idézetekkel
idézetekkel
500 ## $aBibliofil kiadás a m vész 500 ## $aBibliofil kiadás a m vész
sajátkez aláírásával
sajátkez aláírásával
630 04 $aMózes
vagy
630 04 $aMózes
vagy
600 11 $aMadách$jImre
600 14 $aMadách Imre
$d1823-1864$tMózes
$d(1823-1864).$tMózes
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Ha a bibliográfiai leírás el adások, beszédek, interjúk, viták lejegyzett anyagáról készült, a
f tétel(ek) els besorolási adata a szöveg elmondójának (elmondóinak), illetve annak
(azoknak) a neve, akivel (akikkel) a riportot készítették, a KSZ3 1.1 és a KSZ3 1.24
szakaszok el írásai szerint. A szöveg lejegyz jének, illetve az interjú készít jének a nevér l
közrem köd i melléktételt kell készíteni. Háromnál több riportalany (el adó, beszélget
partner stb.) esetében lásd a KSZ3 1.16 szakasz el írásait. Ha azonban a beszélgetés
valamelyik résztvev je egyben a szöveg megfogalmazója, a f tétel els besorolási adata e
személy neve. A beszélget partner nevér l ez esetben közrem köd i melléktételt kell
készíteni.
Például:
cédulaformátumban
Rózsa Miklós
Életem történeteib l / Rózsa Miklós ; Sebestyén János beszélgetései
alapján feljegyezte Lehotay-Horváth György. - Budapest : Zenem kiadó,
1980. - 177 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-330-354-0
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l, közrem köd i melléktétel a
beszélget partnerr l és a szöveg lejegyz jér l
HUNMARC formátumban
020 ## $a963-330-354-0
100 10 $aRózsa$jMiklós
245 10 $aÉletem történeteib l
$cRózsa Miklós$eSebestyén
János beszélgetései alapján
feljegyezte Lehotay-Horváth
György
260 ## $aBudapest$bZenem k.$c1980
300 ## $a177 p.$bill.$c21 cm
700 21 $aLehotay-Horváth
$jGyörgy$4közrem.
700 11 $aSebestyén$jJános$d1931$4riporter
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USMARC formátumban
020 ## $a963-330-354-0
100 1# $aRózsa Miklós
245 10 $aÉletem történeteib l
/$cRózsa Miklós ; Sebestyén
János beszélgetései alapján
feljegyezte Lehotay-Horváth
György
260 ## $aBudapest :$bZenem k.,
$c1980
300 ## $a177 p. :$bill. ;$c21 cm
700 1# $aLehotay-Horváth
György$4(közrem.)
700 1# $aSebestyén János$d(1931-)
$4(riporter)

Ha a bibliográfiai leírás háromnál több személlyel készített interjú- vagy riportgy jteményr l
készült, f tételének els besorolási adata az interjúk vagy riportok készít jének (készít inek)
neve, a KSZ3 1.1 és a KSZ3 1.24 szakaszok el írásai szerint. Ha ez utóbbiak száma is
több háromnál, lásd a KSZ3 3.6 és a KSZ3 3.8 szakasz el írásait.
Például:
cédulaformátumban
Domokos Mátyás (1928-2006)

A pályatárs szemével / [riporter] Domokos Mátyás. - Budapest :
Magvet , 1982. - 550 p. ; 19 cm. - A Magyar Rádióban elhangzott
beszélgetések
ISBN 963-271-472-5
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l
HUNMARC formátumban
020 ## $a963-271-472-5
100 10 $aDomokos$jMátyás
$d1928-2006
245 12 $aA pályatárs szemével
$c[riporter] Domokos Mátyás
260 ## $aBudapest$bMagvet $c1982
300 ## $a550 p.$c19 cm
500 ## $aA Magyar Rádióban
elhangzott beszélgetések
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USMARC formátumban
020 ## $a963-271-472-5
100 1# $aDomokos Mátyás
$d(1928-2006)
245 12 $aA pályatárs szemével
/$c[riporter] Domokos Mátyás
260 ## $aBudapest :$bMagvet ,
$c1982
300 ## $a550 p. ;$c19 cm
500 ## $aA Magyar Rádióban
elhangzott beszélgetések

Ha a bibliográfiai leírás egyetlen személy levelezését (az általa írt, vagy mind az általa, mind a
hozzá írt leveleket) tartalmazó gy jteményr l készült, f tételének els besorolási adata e
személy neve. Ha a bibliográfiai leírásban szerepelt a levelezésben résztvev többi személy
neve, ezekr l közrem köd i melléktétel készíthet .
Például:
cédulaformátumban
Bartók Béla (1881-1945)
Bartók Béla levelei / szerk. Demény János ; [a szerk. mtársa
Gombocz Istvánné] ; [az idegennyelv leveleket ford. D. Benedict
Edna]. - Budapest : Zenem k., 1976. - 948 p. : ill. ; 25 cm
ISBN 963-330-093-2
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l, közrem köd i melléktétel a
szerkeszt kr l és a fordítóról
HUNMARC formátumban
020 ## $a963-330-093-2
100 10 $aBartók$jBéla$d1881-1945
245 10 $aBartók Béla
levelei$cszerk. Demény
János$e[a szerk. mtársa
Gombocz Istvánné]$e[az
idegennyelv leveleket ford.
D. Benedict Edna]
260 ## $aBudapest$bZenem k.
$c1976
300 ## $a948 p.$bill.$c25 cm
700 11 $aDemény$jJános
$d1915-1993$4szerk.
700 11 $aGombocz$jIstvánné
$4közrem.
700 11 $aBenedict$jEdna, D.
$4ford.
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USMARC formátumban
020 ## $a963-330-093-2
100 1# $aBartók Béla$d(1881-1945)
245 10 $aBartók Béla levelei
/$cszerk. Demény János ; [a
szerk. mtársa Gombocz
Istvánné] ; [az
idegennyelv leveleket ford.
D. Benedict Edna]
260 ## $aBudapest :$bZenem k.,
$c1976
300 ## $a948 p. :$bill. ;$c25 cm
700 1# $aDemény János
$d(1915-1993)$4(szerk.)
700 1# $aGombocz Istvánné
$4(közrem.)
700 1# $aBenedict Edna, D.
$4(ford.)

Ha a bibliográfiai leírás olyan levélgy jteményr l készült, amely két vagy három személy
egymáshoz írott leveleit tartalmazza, f tételeinek els besorolási adata a társszerz knek
min sül személyek neve, a KSZ3 1.24 szakasz el írásai szerint. Háromnál több személy
egymáshoz vagy közös címzetthez írt leveleinek gy jteménye esetében lásd a KSZ3 3.9
szakasz el írásait.
Például:

cédulaformátumban
Az els f tétel:
Babits Mihály (1883-1941)
Babits - Juhász - Kosztolányi levelezése / [Török Sophie gy jtése
alapján sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Belia György]. Budapest : Akadémiai K., 1959. - 347 p. ; 21 cm. - (Új magyar múzeum
; 3.)
A további f tétel els besorolási adata:
Juhász Gyula (1883-1937)
A további f tétel els besorolási adata:
Kosztolányi Dezs (1885-1936)
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l, a sorozat címér l,
közrem köd i melléktétel az összegy jt r l és a szerkeszt r l
HUNMARC formátumban
100 10 $aBabits$jMihály
$d1883-1941
245 10 $aBabits - Juhász Kosztolányi levelezése
$c[Török Sophie gy jtése
alapján sajtó alá rend. és a
jegyzeteket írta Belia
György]
260 ## $aBudapest$bAkadémiai
K.$c1959
300 ## $a347 p.$c21 cm
440 #0 $aÚj magyar múzeum$v3.
700 10 $aJuhász$jGyula$d1883-1937
700 10 $aKosztolányi$jDezs
$d1885-1936
700 11 $aTörök$jSophie$d1895-1955
700 11 $aBelia$jGyörgy$d1923-1982
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USMARC formátumban
100 1# $aBabits Mihály
$d(1883-1941)
245 10 $aBabits - Juhász Kosztolányi levelezése
/$c[Török Sophie gy jtése
alapján sajtó alá rend. és a
jegyzeteket írta Belia
György]
260 ## $aBudapest :$bAkadémiai
K.,$c1959
300 ## $a347 p. ;$c21 cm
490 0# $a(Új magyar múzeum ;$v3.)
700 1# $aJuhász Gyula$d(1883-1937)
700 1# $aKosztolányi Dezs
$d(1885-1936)
700 1# $aTörök Sophie$d(1895-1955)
700 1# $aBelia György$d(1923-1982)

Ha a bibliográfiai leírás olyan m fordítói antológiáról készült, amely egy m fordító
tevékenységét kívánja bemutatni, a f tétel els besorolási adata a m fordító neve.
Például:
cédulaformátumban
Kálnoky László (1912-1985)
A lehetséges változatok : válogatott versfordítások / Kálnoky
László. - Budapest : Magvet , 1981. - 2 db ; 19 cm
ISBN 963-271-341-9
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l
HUNMARC formátumban
020 ## $a963-271-341-9
100 10 $aKálnoky$jLászló
$d1912-1985
245 12 $aA lehetséges változatok
$bválogatott versfordítások
$cKálnoky László
260 ## $aBudapest$bMagvet $c1981
300 ## $a2 db$c19 cm
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USMARC formátumban
020 ## $a963-271-341-9
100 1# $aKálnoky László
$d(1912-1985)
245 12 $aA lehetséges változatok
:$bválogatott versfordítások
/$cKálnoky László
260 ## $aBudapest :$bMagvet ,
$c1981
300 ## $a2 db ;$c19 cm

Ha a bibliográfiai leírás uralkodó által kibocsátott rendeletr l (resolutio, edictum stb.) vagy
ezek gy jteményér l készült, a f tétel els besorolási adata az uralkodó neve.

Például:
cédulaformátumban
József (Magyarország: király), II.
József császár s királynak rendelete az ország rendeihez az
adózásnak a terhek szerinti iránylagos felosztása tárgyában. Bétsben : [s.n.], 1786. - 86 p. ; 19 cm
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l
HUNMARC formátumban
100 00 $aJózsef$cMagyarország:
király$bII.
245 10 $aJózsef császár s
királynak rendelete az
ország rendeihez az
adózásnak a terhek szerinti
iránylagos felosztása
tárgyában
260 ## $aBétsben$b[s.n.]$c1786
300 ## $a86 p.$c19 cm

USMARC formátumban
100 0# $aJózsef$c(Magyarország:
király),$bII.
245 10 $aJózsef császár s
királynak rendelete az
ország rendeihez az
adózásnak a terhek szerinti
iránylagos felosztása
tárgyában
260 ## $aBétsben :$b[s.n.],$c1786
300 ## $a86 p. ;$c19 cm

1.21

Ha a bibliográfiai leírás törvényjavaslatról (tervezetr l) készült, f tételének els besorolási
adata a javaslattev személy(ek) vagy testület neve, a KSZ3 1.1 és a KSZ3 1.24 szakaszok
el írásai szerint. Háromnál több, vagy ismeretlen javaslattev esetén lásd a KSZ3 3.6
szakasz el írásait.

1.22

Ha a bibliográfiai leírás közös f címmel (=összefoglaló címmel) megjelentetett szerz i
gy jteményr l készült, f tételének els besorolási adata a szerz neve, második besorolási
adata a közös f cím (=összefoglaló cím) vagy egységesített cím.
Például:
cédulaformátumban
Pet fi Sándor (1823-1849)
Anyám tyúkja : versek / Pet fi Sándor ; [Kass János rajzaival]. 5. kiad. - Budapest : Móra, 1982. - 58 p. : ill., színes ; 20 cm
ISBN 963-11-2875-X
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l, közrem köd i melléktétel az
illusztrátorról
HUNMARC formátumban
020 ## $a963-11-2875-X
100 10 $aPet fi$jSándor
$d1823-1849
245 10 $aAnyám tyúkja$bversek
$cPet fi Sándor$e[Kass János
rajzaival]
250 ## $a5. kiad.
260 ## $aBudapest$bMóra$c1982
300 ## $a58 p.$bill., színes$c20
cm
700 11 $aKass$jJános$d1927$4ill.

USMARC formátumban
020 ## $a963-11-2875-X
100 1# $aPet fi Sándor
$d(1823-1849)
245 10 $aAnyám tyúkja :$bversek
/$cPet fi Sándor ; [Kass
János rajzaival]
250 ## $a5. kiad.
260 ## $aBudapest :$bMóra,$c1982
300 ## $a58 p. :$bill., színes
;$c20 cm
700 1# $aKass János
$d(1927-)$4(ill.)

A szerz nek a bibliográfiai leírásban felsorolt m veir l további cím szerinti melléktétel
készíthet , ha azonban e m veket a címoldal közli, a további címszerinti melléktételek
készítése kötelez . Több szerz m veinek közös f címmel (=összefoglaló címmel)
megjelentetett gy jteményére vonatkozóan lásd a KSZ3 3.8. szakasz el írásait.
Például:

cédulaformátumban
Shakespeare, William (1564-1616)
Két dráma / William Shakespeare. - Budapest : Európa, 1996. - 515 p
; 20 cm. - Tart.: Rómeo és Júlia, Julius Ceasar
ISBN 963-07-6064-9
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l, a tartalmazott m vekr l
HUNMARC formátumban
020 ## $a963-07-6064-9
100 10 $aShakespeare,
$jWilliam$d1564-1616
245 10 $aKét dráma$cWilliam
Shakespeare
260 ## $aBudapest$bEurópa$c1996
300 ## $a515 p$c20 cm

740 02 $aRómeo és Júlia
740 02 $aJulius Ceasar
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USMARC formátumban
020 ## $a963-07-6064-9
100 1# $aShakespeare,
William$d(1564-1616)
245 10 $aKét dráma /$cWilliam
Shakespeare
260 ## $aBudapest :$bEurópa,$c1996
300 ## $a515 p ;$c20 cm
505 00 $tRómeo és Júlia ;$tJulius
Ceasar
740 02 $aRómeo és Júlia
740 02 $aJulius Ceasar

Ha a bibliográfiai leírás közös f cím (=összefoglaló cím) nélküli szerz i gy jteményr l készült,
a f tétel els besorolási adata a szerz neve, második besorolási adata az els m f címe
vagy egységesített címe. A leírásban szerepl m vekr l további f tételt kell készíteni. A
további f tételek második besorolási adata ez esetben a második és további m vek címe
vagy egységesített címe. Különböz szerz k m veinek közös f cím (=összefoglaló cím)
nélkül megjelentetett gy jteményére vonatkozóan lásd a KSZ3 1.25 szakasz el írásait.
Például:
cédulaformátumban
Az els f tétel
Taylor, Frederick Winslow
Shop management (magyar)
Üzemvezetés ; A tudományos vezetés alapjai / Frederick Winslow
Taylor ; [... a jegyzetanyagot és az el szót írta Marosi Miklós] ;
[ford. Várnai Györgyné]. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1983. 277 p. ; 21 cm
ISBN 963-221-327-0
A további f tétel els és második besorolási adata
Taylor, Frederick Winslow
The principles of scientific management (magyar)
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a m vek egységesített címér l és
címér l, közrem köd i melléktétel az el szó írójáról és a fordítóról
HUNMARC formátumban
020 ## $a963-221-327-0
100 10 $aTaylor,$jFrederick
Winslow
240 10 $aShop management$imagyar
245 10 $aÜzemvezetés

260 ## $aBudapest$bKözgazd. és
Jogi Kvk.$c1983
300 ## $a277 p.$c21 cm

USMARC formátumban
020 ## $a963-221-327-0
100 1# $aTaylor, Frederick Winslow
240 10 $aShop management$l(magyar)
245 10 $aÜzemvezetés ;$bA
tudományos vezetés alapjai
/$cFrederick Winslow Taylor
; [... a jegyzetanyagot és
az el szót írta Marosi
Miklós] ; [ford. Várnai
Györgyné]
260 ## $aBudapest :$bKözgazd. és
Jogi Kvk.,$c1983
300 ## $a277 p. ;$c21 cm

700 11 $aMarosi$jMiklós$d1922$4jegyz., el szó
700 11 $aVárnai$jGyörgyné$4ford.
730 41 $aThe principles of
scientific
management$imagyar
740 21 $aA tudományos vezetés
alapjai$cFrederick Winslow
Taylor$e[... a
jegyzetanyagot és az el szót
írta Marosi Miklós]$e[ford.
Várnai Györgyné]
1.24

700 1# $aMarosi Miklós$d(1922)$4(jegyz., el szó)
700 1# $aVárnai Györgyné$4(ford.)
730 4# $aThe principles of
scientific
management$l(magyar)
740 2# $aA tudományos vezetés
alapjai

Ha a bibliográfiai leírás két vagy három szerz olyan m vér l készült, amelynek szellemi
tartalmáért mint egyenrangú alkotók felel sek, a f tételek els besorolási adata az egyes
szerz k (a továbbiakban társszerz k) neve. Az els f tétel els besorolási adata a leírásban
els ként szerepl szerz neve. (Lásd még a KSZ3 1.7, a KSZ3 1.8, a KSZ3 1.9, a KSZ3
1.11, a KSZ3 1.18, a KSZ3 1.25, a KSZ3 3.8. szakaszok el írásait; továbbá háromnál több
szerz esetében lásd a KSZ3 3.6. szakasz el írásait.). A társszerz kr l további f tételt kell
készíteni.
Például:
cédulaformátumban
Az els f tétel:
Gyapay Gábor (1924-)
Ki mondta? Miért mondta? / Gyapay, Megyer, Ritoók ; [Szecskó Tamás
rajzaival]. - 2. kiad. - Budapest : RTV-Minerva, 1983. 245 p. : ill.
; 19 cm. - Az Iskolarádióban elhangzott adások anyaga. - Bibliogr.:
p. 238-241.
ISBN 963-223-258-5
A további f tétel els besorolási adata:
Megyer Szabolcs (1915-)
A további f tétel els besorolási adata:
Ritoók Zsigmond (1929-)
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l, közrem köd i melléktétel az
illusztrátorról
HUNMARC formátumban
020 ## $a963-223-258-5
100 10 $aGyapay$jGábor$d1924245 10 $aKi mondta? Miért
mondta?$cGyapay, Megyer,
Ritoók$e[Szecskó Tamás
rajzaival]
250 ## $a2. kiad.
260 ## $aBudapest$bRTVMinerva$c1983
300 ## $a245 p.$bill.$c19 cm
500 ## $aAz Iskolarádióban
elhangzott adások anyaga
504 ## $aBibliogr.: p. 238-241.
700 10 $aMegyer$jSzabolcs$d1915700 10 $aRitoók$jZsigmond
$d1929700 11 $aSzecskó$jTamás
$d1925-1987$4ill.
cédulaformátumban

USMARC formátumban
020 ## $a963-223-258-5
100 1# $aGyapay Gábor$d(1924-)
245 10 $aKi mondta? Miért mondta?
/$cGyapay, Megyer, Ritoók ;
[Szecskó Tamás rajzaival]
250 ## $a2. kiad.
260 ## $aBudapest :$bRTVMinerva,$c1983
300 ## $a245 p. :$bill. ;$c19 cm
500 ## $aAz Iskolarádióban
elhangzott adások anyaga
504 ## $aBibliogr.: p. 238-241.
700 1# $aMegyer Szabolcs$d(1915-)
700 1# $aRitoók Zsigmond
$d(1929-)
700 1# $aSzecskó Tamás
$d(1925-1987)$4(ill.)

Az els f tétel:
Kádas Lajos
Gyümölcsök / [írta] Kádas ; [rajz.] Regéczy. - 3. kiad. Budapest : Móra, 1983. - 63 p. : ill., színes ; 17 cm. - (Búvár
zsebkönyvek, ISSN 0324-3168)
ISBN 963-11-3322-2
A további f tétel els besorolási adata:
Lexáné Regéczy Márta
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l és a sorozat címér l
HUNMARC formátumban
020 ## $a963-11-3322-2
100 10 $aKádas$jLajos
245 10 $aGyümölcsök$c[írta]
Kádas$e[rajz.] Regéczy
250 ## $a3. kiad.
260 ## $aBudapest$bMóra$c1983
300 ## $a63 p.$bill., színes
$c17 cm
440 #0 $aBúvár zsebkönyvek
$x0324-3168
700 20 $aLexáné Regéczy$jMárta
1.25

USMARC formátumban
020 ## $a963-11-3322-2
100 1# $aKádas Lajos
245 10 $aGyümölcsök /$c[írta]
Kádas ; [rajz.] Regéczy
250 ## $a3. kiad.
260 ## $aBudapest :$bMóra,$c1983
300 ## $a63 p. :$bill., színes
;$c17 cm
490 0# $a(Búvár zsebkönyvek,
$x0324-3168)
700 1# $aLexáné Regéczy Márta

Ha a bibliográfiai leírás különböz szerz k m veinek közös f cím (=összefoglaló cím) nélküli
gy jteményér l készült, valamennyi, a leírás els adatcsoportjában szerepl m r l a KSZ3
1.1. és a KSZ3 1.24. szakasz szerinti tételt kell készíteni. Különböz szerz k vagy
társszerz k m veinek közös f címmel (=összefoglaló címmel) megjelentetett gy jteményére
vonatkozóan lásd a KSZ3 3.8. szakasz el írásait.
Például:
cédulaformátumban
Az els f tétel:
Ninomiya, I.
Syntheses of the benzo[c]phenanthridine alkaloids / by I. Ninomiya
and T. Naito. The chemistry of the vancomycin group of antibiotics /
by F. Sztaricskai and R. Bognár. - Budapest : Akadémiai K., 1984. 209 p. : ill. ; 25 cm. - (Recent developments in the chemistry of
natural carbon compounds, ISSN 0079-9947 ; 10.). - Bibliogr. a
fejezetek végén
ISBN 963-05-3255-7
A további f tétel els két besorolási adata:
Naito, T.
Syntheses of the benzo[c]phenanthridine alkaloids
A melléktétel els két besorolási adata:
Sztaricska Ferenc (1934-)
The chemistry of the vancomycin group of antibiotics
A melléktétel els két besorolási adata:
Bognár Rezs (1913-)
The chemistry of the vancomycin group of antibiotics
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a sorozat címér l
HUNMARC formátumban
020 ## $a963-05-3255-7
100 10 $aNinomiya,$jI.
245 10 $aSyntheses of the

USMARC formátumban
020 ## $a963-05-3255-7
100 1# $aNinomiya, I.
245 10 $aSyntheses of the

benzo[c]phenanthridine
alkaloids$cby I. Ninomiya
and T. Naito

260 ## $aBudapest$bAkadémiai
K.$c1984
300 ## $a209 p.$bill.$c25 cm
440 #0 $aRecent developments in
the chemistry of natural
carbon compounds
$x0079-9947$v10.
504 ## $aBibliogr. a fejezetek
végén
700 10 $aNaito,$jT.
700 11 $aSztaricska$jFerenc
$d1934700 11 $aBognár$jRezs $d1913740 41 $aThe chemistry of the
vancomycin group of
antibiotics$cby F.
Sztaricskai and R. Bognár

260
300
490

504
700
700
700
740

benzo[c]phenanthridine
alkaloids /$cby I. Ninomiya
and T. Naito. The chemistry
of the vancomycin group of
antibiotics / by F.
Sztaricskai and R. Bognár
## $aBudapest :$bAkadémiai
K.,$c1984
## $a209 p. :$bill. ;$c25 cm
0# $a(Recent developments in
the chemistry of natural
carbon compounds,$x0079-9947
;$v10.)
## $aBibliogr. a fejezetek
végén
1# $aNaito, T.
1# $aSztaricska Ferenc
$d(1934-)
1# $aBognár Rezs $d(1913-)
4# $aThe chemistry of the
vancomycin group of
antibiotics

2.

Személynevek melléktételként

2.1

Közrem köd i melléktételt kell készíteni azoknak a személyeknek a nevér l, akik a
bibliográfiai leírás megfelel adatcsoportjában szerepelnek és a könyv (a benne foglalt m )
tartalmának létrejöttében a szerz (k)höz képest alárendelt szerepet töltöttek be.
A közrem köd i melléktétel besorolási adatában megnevezett személy egységesített
nevében a közrem ködés jellege megnevezhet . A közrem ködés jellegét megjelöl szavak ha van szabványos rövidítésük - rövidítend k. A rövidítéseket a KSZ1 2. sz. függelék
tartalmazza

2.1.1

Az ismeretlen vagy bizonytalan szerz j m vek esetében a közrem köd személyek nevér l
közrem köd i melléktételt kell készíteni.

2.1.2

Ha egy bibliográfiai leírás egy m átdolgozott, módosított vagy kiegészített kiadásáról készült,
de az átdolgozás során létrejött m a KSZ3 1.17 szakaszának el írásaitól eltér en nem
min sül új m nek, a f tétel(ek) els besorolási adatát az alapm f tételével (f tételeivel)
megegyez en kell megválasztani. Szépirodalmi m vek (például az ifjúság számára)
átdolgozott kiadása nem min sül új m nek, ha m faja nem változott meg. Ha az átdolgozás
(módosítás, kiegészítés) nem az eredeti m szerz jének munkája, az átdolgozó(k) nevér l
közrem köd i melléktételt kell készíteni. Ha nem dönthet el egyértelm en, hogy az
átdolgozás során egy új m jött-e létre, a f tétel(ek) els besorolási adatát e szakasz el írásai
szerint kell megválasztani, és az átdolgozó(k) nevér l közrem köd i melléktételt kell
készíteni.
Például:
cédulaformátumban
A f tétel:
Ignat'ev, Emelân Ignatevi
V carstve smekalki (átdolg. kiad.) (magyar)
A találékonyság birodalmában / J. I. Ignatyev ; [az eredeti munkát
átd. Ju. V. Nyeszterenko] ; [ford. Urbán János]. - Budapest :
Tankvk., 1982 [!1983]. - 219 p. : ill. ; 20 cm. - (Általános iskolai
szakköri füzet, ISSN 0324-4377)
ISBN 963-17-6631-4

A közrem köd i melléktétel els besorolási adata
Nesterenko, rij Valentinovi
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet az egységesített címr l, a f címr l, a
sorozat címér l, közrem köd i melléktétel a fordítóról
HUNMARC formátumban
020 ## $a963-17-6631-4
100 10 $aIgnat'ev,$jEmelân
Ignatevi
240 10 $aV carstve
smekalki$cátdolg. kiad.
$imagyar
245 12 $aA találékonyság
birodalmában$cJ. I.
Ignatyev$e[az eredeti munkát
átd. Ju. V.
Nyeszterenko]$e[ford. Urbán
János]
260 ## $aBudapest$bTankvk.$c1982
[!1983]
300 ## $a219 p.$bill.$c20 cm
440 #0 $aÁltalános iskolai
szakköri füzet$x0324-4377
700 11 $aNesterenko,$j rij
Valentinovi $4átd.
700 11 $aUrbán$jJános$4ford.
2.2

USMARC formátumban
020 ## $a963-17-6631-4
100 1# $aIgnat'ev, Emelân
Ignatevi
240 10 $aV carstve
smekalki$k(átdolg. kiad.)
$l(magyar)
245 12 $aA találékonyság
birodalmában /$cJ. I.
Ignatyev ; [az eredeti
munkát átd. Ju. V.
Nyeszterenko] ; [ford. Urbán
János]
260 ## $aBudapest :$bTankvk.,
$c1982 [!1983]
300 ## $a219 p. :$bill. ;$c20 cm
490 0# $a(Általános iskolai
szakköri füzet,$x0324-4377)
700 1# $aNesterenko, rij
Valentinovi $4(átd.)
700 1# $aUrbán János$4(ford.)

Ha a bibliográfiai leírás olyan m r l készült, melynek tárgya egy bizonyos személy, e személy
nevér l tárgyi melléktétel készíthet .
Például:
cédulaformátumban
A f tétel:
Tóth Károly (1935-)
Jeles családok / Tóth Károly ; [kiad. Hajdúhadház és Bocskaikert
Önkormányzata]. - Hajdúhadház : Önkormányzat, 1997. - 187 p. : ill. ;
21 cm
ISBN 963-03-4412-2
A tárgyi melléktétel els besorolási adata:
Poroszlay család
A tárgyi melléktétel els besorolási adata:
Veszprémy család
A tárgyi melléktétel els besorolási adata:
Hadházy család
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l, közrem köd i melléktétel a
közreadó testületekr l
HUNMARC formátumban
020 ## $a963-03-4412-2
100 10 $aTóth$jKároly$d1935245 10 $aJeles családok$cTóth
Károly$e[kiad. Hajdúhadház
és Bocskaikert
Önkormányzata]
260 ## $aHajdúhadház$bÖnkormányzat

USMARC formátumban
020 ## $a963-03-4412-2
100 1# $aTóth Károly$d(1935-)
245 10 $aJeles családok /$cTóth
Károly ; [kiad. Hajdúhadház
és Bocskaikert
Önkormányzata]
260 ## $aHajdúhadház

$c1997
## $a187 p.$bill.$c21 cm
34 $aPoroszlay család
34 $aVeszprémy család
34 $aHadházy család
11 $aHajdúhadház$bÖnkormányzat
$4közread.
710 11 $aBocskaikert$bÖnkormányzat
$4közread.
300
600
600
600
710

:$bÖnkormányzat,$c1997
## $a187 p. :$bill. ;$c21 cm
34 $aPoroszlay család
34 $aVeszprémy család
34 $aHadházy család
1# $aHajdúhadház.
$bÖnkormányzat$4(közread.)
710 1# $aBocskaikert.
$bÖnkormányzat$4(közread.)
300
600
600
600
710

3.

A cím a f tétel els besorolási adata

3.1

Ha a bibliográfiai leírás olyan könyvr l készült, amely nem közli a benne szerepl m
szerz jét, és annak kilétét más forrás alapján sem lehet megállapítani, f tételének els
besorolási adata a m f címe vagy egységesített címe.
Például:
cédulaformátumban
Energiagazdálkodási útmutató : 1981. - [2. kiad.]. - [Budapest] :
[M szaki Kvk.], [1981]. - 78 p. ; 24 cm
ISBN 963-10-4343-6
HUNMARC formátumban
020 ## $a963-10-4343-6
245 00 $aEnergiagazdálkodási
útmutató$b1981
250 ## $a[2. kiad.]
260 ## $a[Budapest]$b[M szaki
Kvk.]$c[1981]
300 ## $a78 p.$c24 cm
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USMARC formátumban
020 ## $a963-10-4343-6
245 00 $aEnergiagazdálkodási
útmutató :$b1981
250 ## $a[2. kiad.]
260 ## $a[Budapest] :$b[M szaki
Kvk.],$c[1981]
300 ## $a78 p. ;$c24 cm

Ha a bibliográfiai leírás ismeretlen szerz j ókori, középkori vagy humanista m vekr l
(anonim klasszikusok) készült, a f tételek els besorolási adata az egységesített (átültetett)
cím. (Lásd még a KSZ6 el írásait.)
Például:
cédulaformátumban
Slovo o polku Igorove (magyar)
Ének Igor hadáról : h sköltemény / ford. és bev. Képes Géza. Budapest : Új M. K., 1956. - 98 p. ; 17 cm
Megjegyzés: közrem köd i melléktétel készül/készülhet a fordítóról
HUNMARC formátumban
130 00 $aSlovo o polku
Igorove$imagyar
245 00 $aÉnek Igor
hadáról$bh sköltemény$cford.
és bev. Képes Géza
260 ## $aBudapest$bÚj M. K.$c1956
300 ## $a98 p.$c17 cm
700 11 $aKépes$jGéza
$d1909-1989$4ford., bev.
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USMARC formátumban
130 00 $aSlovo o polku
Igorove$l(magyar)
245 00 $aÉnek Igor hadáról
:$bh sköltemény /$cford. és
bev. Képes Géza
260 ## $aBudapest :$bÚj M.
K.,$c1956
300 ## $a98 p. ;$c17 cm
700 1# $aKépes Géza
$d(1909-1989)$4(ford., bev.)

Ha a bibliográfiai leírás olyan könyvr l készült, amely a benne szerepl m szerz jét
pótnévnek nem min sül körülírással (apellatívummal), jellel (kriptonimával) vagy valamely
más m szerz jeként (titlonimával) (lásd a KSZ4 el írásait) tünteti fel, és a szerz kiléte nem
állapítható meg, f tételének els besorolási adata vagy a m f címe, vagy az egységesített

címe. A szerz nevét pótló apellatívummal, kriptonimával, vagy titlonimával közrem köd i
melléktételt kell készíteni.
Például:
cédulaformátumban
Egy ember élete, vagy A tékozlók : regény / írta K. G. - Vácz :
Wolf, 1853. - 183 p. ; 15 cm
A közrem köd i melléktétel els besorolási adata:
K. G.
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a vagylagos címr l
HUNMARC formátumban
245 04 $aEgy ember élete, vagy$uA
tékozlók$bregény$círta K.
G.
260 ## $aVácz$bWolf$c1853
300 ## $a183 p.$c15 cm
700 01 $aK. G.
742 21 $aA tékozlók
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USMARC formátumban
245 04 $aEgy ember élete, vagy A
tékozlók :$bregény /$círta
K. G.
260 ## $aVácz :$bWolf,$c1853
300 ## $a183 p. ;$c15 cm
700 0# $aK. G.
740 2# $aA tékozlók

Ha a bibliográfiai leírás olyan könyvr l (a benne foglalt m r l) készült, amelynek szerz sége
kétséges, vagy amelynek több feltételezett szerz je is van, de a m keletkezésének megfelel
bibliográfiai gyakorlat ezek egyikét sem valószín síti, a f tétel els besorolási adata vagy a
m f címe, vagy az egységesített címe. A feltételezett szerz (k) nevér l melléktételt kell
készíteni. (Lásd még a KSZ3 1.5 szakasz el írásait.)
Például
cédulaformátumban
Barlaám kai Joasaf (magyar)
Az Szent Barlám és Szent Jozafát királfi életér l való igön szép
legenda, melyet ... öszveszedögetött ... Damascenus János ... . Hasonmás kiad. - Budapest : Magvet , 1982. - 17 p. : ill. ; 31 cm
ISBN 963-14-0006-9
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l, közrem köd i melléktétel a
feltételezett szerz r l
HUNMARC formátumban
020 ## $a963-14-0006-9
130 00 $aBarlaám kai
Joasaf$imagyar
245 03 $aAz Szent Barlám és Szent
Jozafát királfi életér l
való igön szép legenda,
melyet ... öszveszedögetött
... Damascenus János ...
250 ## $aHasonmás kiad.
260 ## $aBudapest$bMagvet $c1982
300 ## $a17 p.$bill.$c31 cm
700 01 $aIoannes$jDamaskenos
$d680?-750
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USMARC formátumban
020 ## $a963-14-0006-9
130 00 $aBarlaám kai
Joasaf$l(magyar)
245 13 $aAz Szent Barlám és Szent
Jozafát királfi életér l
való igön szép legenda,
melyet ... öszveszedögetött
... Damascenus János ...
250 ## $aHasonmás kiad.
260 ## $aBudapest :$bMagvet ,
$c1982
300 ## $a17 p. :$bill. ;$c31 cm
700 0# $aIoannes Damaskenos
$d(680?-750)

Ha a bibliográfiai leírás különböz vallások szent könyveir l, szertartáskönyvekr l vagy
hitvallásról készült, f tételének els besorolási adata a m egységesített címe még akkor is,
ha összeállítója, kidolgozója ismert. Szertartáskönyvek esetében az egyház vagy egyházi
rend nevér l közrem köd i melléktételt kell készíteni.
Például:

cédulaformátumban
Biblia (magyar)
Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új Testamentomában foglaltatott
egész Szent Írás / magyar nyelvre ford. Károli Gáspár ; [közr. a]
Magyar Bibliatanács. - Budapest : [Ref. Zsinati Iroda], 1982. - 822,
276 p.; 21 cm
ISBN 963-300-089-0
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l, közrem köd i melléktétel a
fordítóról és a közreadóról
HUNMARC formátumban
020 $a963-300-089-0
130 00 $aBiblia$imagyar
245 10 $aSzent Biblia azaz
Istennek Ó és Új
Testamentomában foglaltatott
egész Szent Írás$amagyar
nyelvre ford. Károli
Gáspár$e[közread. a] Magyar
Bibliatanács
260 ## $aBudapest$b[Ref. Zsinati
Iroda]$c1982
300 ## $a822, 276 p.$c21 cm
700 11 $aKároli$jGáspár
$d1529-1591
710 21 $aMagyar Bibliatanács
$4közread.
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USMARC formátumban
020 $a963-300-089-0
130 00 $aBiblia$l(magyar)
245 10 $aSzent Biblia azaz
Istennek Ó és Új
Testamentomában foglaltatott
egész Szent Írás /$cmagyar
nyelvre ford. Károli Gáspár
; [közread. a] Magyar
Bibliatanács
260 ## $aBudapest :$b[Ref. Zsinati
Iroda],$c1982
300 ## $a822, 276 p.;$c21 cm
700 1# $aKároli Gáspár
$d(1529-1591)
710 2# $aMagyar Bibliatanács
$4(közread.)

Ha a bibliográfiai leírás háromnál több, egyenrangú szerz i tevékenységet kifejt alkotó
(személy vagy testület) közös m vér l készült, a f tétel els besorolási adata a m f címe. Az
alkotók nevér l közrem köd i melléktétel készíthet .
Ha az ilyen m szerkeszt (k) (személy vagy testület), vagy szerkeszt bizottság irányításával,
munkaközösségben jött létre, e személy(ek)r l, illetve testület(ek)r l közrem köd i
melléktételt kell készíteni az alábbi rangsor szerint:
f szerkeszt ; ennek hiányában
szerkeszt , összeállító, válogató; ennek hiányában
szerkeszt bizottság vagy munkaközösség vezet je; ennek hiányában
a szerkeszt bizottság tagjai
A leírásban mell zött, fentiekben említett közrem köd k nevér l közrem köd i melléktétel
készíthet .
Ha az egyenrangú közrem köd k száma meghaladja a hármat, a bibliográfiai leírásban
szerepl nevér l kell közrem köd i melléktételt készíteni. A leírásban mell zött
közrem köd k nevér l közrem köd i melléktétel készíthet .
Például:
cédulaformátumban
Emlékkönyv a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem (18721944) létesítésének 125. évfordulója alkalmából / [szerk. Katona
Szabó István] ; [közread. a] Bolyai Egyetem Barátainak Egyesülete,
Bolyai Egyetemért Alapítvány. - [S.l.] : Bolyai Egyetemért
Alapítvány, 1997. - 144 p. : ill. ; 21 cm
ISBN 963-04-9562-7
Megjegyzés: tárgyi melléktétel készül/készülhet a f címben említett testületr l, közrem köd i
melléktétel a szerkeszt r l és az közreadókról
HUNMARC formátumban
020 ## $a963-04-9562-7

USMARC formátumban
020 ## $a963-04-9562-7

245 00 $aEmlékkönyv a Magyar
Királyi Ferenc József
Tudományegyetem (1872-1944)
létesítésének 125.
évfordulója
alkalmából$c[szerk. Katona
Szabó István]$e[közread. a]
Bolyai Egyetem Barátainak
Egyesülete, Bolyai
Egyetemért Alapítvány$c1997
260 ## $a[S.l.]$bBolyai Egyetemért
Alapítvány$c1997
300 ## $a144 p.$bill.$c21 cm
610 24 $aFerenc József
Tudományegyetem$cKolozsvár
700 21 $aKatona Szabó$jIstván
$d1922-$4szerk.
710 21 $aBolyai Egyetem Barátainak
Egyesülete$4közread.
710 21 $aBolyai Egyetemért
Alapítvány$4közread.
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245 00 $aEmlékkönyv a Magyar
Királyi Ferenc József
Tudományegyetem (1872-1944)
létesítésének 125.
évfordulója alkalmából
/$c[szerk. Katona Szabó
István] ; [közread. a]
Bolyai Egyetem Barátainak
Egyesülete, Bolyai
Egyetemért Alapítvány
260 ## $a[S.l.] :$bBolyai
Egyetemért Alapítvány,$c1997
300 ## $a144 p. :$bill. ;$c21 cm
610 24 $aFerenc József
Tudományegyetem (Kolozsvár)
700 1# $aKatona Szabó István
$d(1922-)$4(szerk.)
710 2# $aBolyai Egyetem Barátainak
Egyesülete$4(közread.)
710 2# $aBolyai Egyetemért
Alapítvány$4(közread.)

Ha a bibliográfiai leírás olyan könyvr l (a benne foglalt m r l, a rendezvény anyagáról)
készült, amelynek összeállítója (kidolgozója, közreadója, rendez je stb.) testület, de nem
tartozik a KSZ3 5. fejezetében meghatározott testületi szerz s m vek közé, f tételének els
besorolási adata a m f címe (lásd még a KSZ3 6.1 szakasz el írásait). A bibliográfiai
leírásban felsorolt egyéni és testületi közrem köd kr l a KSZ3 3.6. szakasz szerinti
közrem köd i melléktételeket kell készíteni, illetve a testületi közrem köd kr l a KSZ3 3.6
szakasza szerinti közrem köd i melléktételek készíthet k.
Például:
cédulaformátumban
Állam - egyház - kultúra : Szimpózium a Pannonhalmi F apátság
fennállásának ezredik évfordulója alkalmából Gy rött és Pannonhalmán
1996. október 3-6. - Budapest : Konrad Adenauer Alapítvány Budapest
Képviselete, 1997. - 224 p. ; 19 cm. - (Alapítványi kiadványok, ISSN
0866-6350 ; 7.)
ISBN 963-85310-6-1
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a sorozat címér l, közrem köd i
melléktétel a rendez testületr l
HUNMARC formátumban
020 ## $a963-85310-6-1
245 00 $aÁllam - egyház - kultúra
$bSzimpózium a Pannonhalmi
F apátság fennállásának
ezredik évfordulója
alkalmából Gy rött és
Pannonhalmán 1996. október
3-6.
260 ## $aBudapest$bKonrad Adenauer
Alapítvány Budapesti
Képviselete$c1997
300 ## $a224 p.$c19 cm
440 #0 $aAlapítványi
kiadványok$x0866-6350
$v7.
710 21 $aOrdo Sancti
Benedecti$bCongregatio
Hungariae$bPannonhalmi

USMARC formátumban
020 ## $a963-85310-6-1
245 00 $aÁllam - egyház - kultúra
:$bSzimpózium a Pannonhalmi
F apátság fennállásának
ezredik évfordulója
alkalmából Gy rött és
Pannonhalmán 1996. október
3-6.
260 ## $aBudapest :$bKonrad
Adenauer Alapítvány
Budapesti Képviselete,$c1997
300 ## $a224 p. ;$c19 cm
490 0# $a(Alapítványi
kiadványok,$x0866-6350
;$v7.)
710 2# $aOrdo Sancti
Benedecti.$bCongregatio
Hungariae.$bPannonhalmi

F apátság$4rend.
3.8

F apátság$4(rend.)

Ha a bibliográfiai leírás olyan közös f címmel (=összefoglaló címmel) megjelentetett
gy jteményr l készült, amely két vagy több szerz m veit (ezek részeit), vagy ismeretlen
szerz k m veit tartalmazza, f tételének els besorolási adata a gy jtemény f címe.
Ha a szerz k száma nem haladja meg a hármat, nevükr l közrem köd i melléktételt kell
készíteni. Háromnál több szerz esetén a szerz (k) nevér l közrem köd i melléktétel
készíthet . A gy jtemény tartalmáért felel s személy vagy testület nevér l a KSZ3 3.6
szakasz el írásai szerinti közrem köd i melléktétel(eke)t kell készíteni. Ha a bibliográfiai
leírás felsorolja a gy jteményben szerepl m vek szerz jét és címét, anonim m vek esetében
a m címét, ezekr l név/cím típusú, illetve cím szerinti melléktételt kell készíteni.
Például:
cédulaformátumban
Ismétl dés a m vészetben : Tanulmányok / [írta Robert Austerlitz et
al.] ; szerk. Horváth Iván és Veres András. - Budapest : Akadémiai
K., 1980. - 356 p. : ill. ; 20 cm. - (Opus, ISSN 0133-6762 ; 5.)
ISBN 963-05-1835-X
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a sorozat címér l, közrem köd i
melléktétel a szerz kr l, szerkeszt kr l
HUNMARC formátumban
USMARC formátumban
020 ## $a963-05-1835-X
020 ## $a963-05-1835-X
245 00 $aIsmétl dés a m vészetben 245 00 $aIsmétl dés a m vészetben
$bTanulmányok$c[írta Robert
:$bTanulmányok /$c[írta
Robert Austerlitz et al.]
Austerlitz et al.]$eszerk.
;szerk. Horváth Iván és
Horváth Iván és Veres András
Veres András
260 ## $aBudapest$bAkadémiai
260 ## $aBudapest :$bAkadémiai
K.$c1980
K.,$c1980
300 ## $a356 p.$bill.$c20 cm
300 ## $a356 p. :$bill. ;$c20 cm
440 #0 $aOpus$x0133-6762$v5.
490 0# $a(Opus,$x0133-6762 ;$v5.)
700 11 $aHorváth$jIván$d1948700 1# $aHorváth Iván
$4szerk.
$d(1948-)$4(szerk.)
700 11 $aVeres$jAndrás$d1945700 1# $aVeres András$d(1945-)
$4szerk.
$4(szerk.)
Ha a két vagy három egyéni szerz m veit tartalmazó gy jtemény címe generikus cím, vagy
tartalmazza a szerz k nevét, a f tételek els besorolási adata a szerz k neve, a KSZ3 1.24.
szakasz el írásai szerint.
Az els f tétel:
Kemény János (1607-1662)
Kemény János és Bethlen Miklós m vei / [a szöveggondozás és a
jegyzetek V. Windisch Éva munkája]. - Bratislava : Madách ; Budapest
: Szépirodalmi Kvk., 1980. - 1321 p. ; 18 cm. - (Magyar remekírók,
ISSN 7800-0467). - Magyar - csehszlovák közös kiadás
ISBN 963-15-1931-7
A további f tétel els besorolási adata:
Bethlen Miklós (1642-1716)
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l, a sorozat címér l,
közrem köd i melléktétel a szerkeszt r l
HUNMARC formátumban
020 ## $a963-15-1931-7
100 10 $aKemény$jJános$d1607-1662
245 10 $aKemény János és Bethlen
Miklós m vei$c[a

USNMARC formátumban
020 ## $a963-15-1931-7
100 1# $aKemény János$d(1607-1662)
245 10 $aKemény János és Bethlen
Miklós m vei /$c[a

260

300
440
500
700

szöveggondozás és a
jegyzetek V. Windisch Éva
munkája]
## $aBratislava$bMadách
$aBudapest$bSzépirodalmi
Kvk.$c1980
## $a1321 p.$c18 cm
#0 $aMagyar remekírók
$x7800-0467
## $aMagyar - csehszlovák
közös kiadás
10 $aBethlen$jMiklós
$d1642-1716

700 11 $aWindisch$jÉva, V.
$d1924-1993$4szerk.
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260

300
490
500
700

szöveggondozás és a
jegyzetek V. Windisch Éva
munkája]
## $aBratislava :$bMadách
;$aBudapest :$bSzépirodalmi
Kvk.,$c1980
## $a1321 p. ;$c18 cm
0# $a(Magyar remekírók,
$x7800-0467)
## $aMagyar - csehszlovák
közös kiadás
1# $aBethlen Miklós
$d(1642-1716)

700 1# $aWindisch Éva, V.
$d(1924-1993)$4(szerk.)

Ha a bibliográfiai leírás háromnál több személy egymáshoz vagy közös címzetthez írott
leveleit tartalmazó gy jteményr l, vagy közös f címmel (=összefoglaló címmel) megjelentetett
tematikus levélgy jteményr l készült, f tételének els besorolási adata a gy jtemény f címe.
A gy jtemény tartalmáért felel s személy vagy testület nevér l a KSZ3 3.6 szakasz el írásai
szerinti közrem köd i melléktétel(eke)t kell készíteni. A bibliográfiai leírásban felsorolt
levélírókról közrem köd i, a címzettekr l tárgyi melléktétel készíthet (lásd még a KSZ3
1.17 és a KSZ3 1.18 szakasz el írásait).
Például:
cédulaformátumban
Levelek Hatvany Lajoshoz / [vál., szerk. Hatvany Lajosné] ; [az
el szót írta Nagy Péter] ; [... kieg. jegyz. Belia György ...]. Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1967. - 715 p., 32 t. : ill. ; 24 cm
Megjegyzés: közrem köd i melléktétel készül/készülhet a közrem köd személyekr l, tárgyi
melléktétel a levelek címzettjér l
HUNMARC formátumban
245 00 $aLevelek Hatvany Lajoshoz
$c[vál., szerk. Hatvany
Lajosné]$e[az el szót írta
Nagy Péter]$e[... kieg.
jegyz. Belia György ...]
260 ## $aBudapest$bSzépirodalmi
Kvk.$c1967
300 ## $a715 p., 32 t.$bill.$c24
cm
600 14 $aHatvany$jLajos
$d1880-1961
700 11 $aHatvany$jLajosné$4vál.,
szerk.
700 11 $aNagy$jPéter$d1920$4el szó
700 11 $aBelia$jGyörgy
$d1923-1982$4jegyz.
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USMARC formátumban
245 00 $aLevelek Hatvany Lajoshoz
/$c[vál., szerk. Hatvany
Lajosné] ; [az el szót írta
Nagy Péter] ; [... kieg.
jegyz. Belia György ...]
260 ## $aBudapest :$bSzépirodalmi
Kvk.,$c1967
300 ## $a715 p., 32 t. :$bill.
;$c24 cm
600 14 $aHatvany Lajos
$d(1880-1961)
700 1# $aHatvany Lajosné$4(vál.,
szerk.)
700 1# $aNagy Péter$d(1920-)
$4(el szó)
700 1# $aBelia György
$d(1923-1982)$4(jegyz.)

Ha a bibliográfiai leírás több anonim m közös f cím (=összefoglaló cím) nélkül megjelentetett
gy jteményér l készült, a bibliográfiai leírásban felsorolt m vek mindegyikér l f tételt kell
készíteni a KSZ3 3.1. szakasz el írásai szerint.
Például:
cédulaformátumban
Az els f tétel
Erzsébet-legenda

Szent Erzsébet legendája ; Szent Elek legendája ; Halál himnusza /
[sajtó alá rend. Tordai Ányos] ; [kiad. a Ciszterci Rend Bajai III.
Béla Reálgimnáziuma]. - [Budapest] : Egyetemi Nyomda, [1932]. - 52 p.
; 16 cm. - (Magyar irodalmi ritkaságok ; 11.)
A további f tétel els besorolási adata:
Elek-legenda
A további f tétel els besorolási adata:
Halál himnusza
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a m vek címér l, a sorozat címér l,
közrem köd i melléktétel a szerkeszt r l, a közreadóról
HUNMARC formátumban
130 00 $aErzsébet-legenda
245 00 $aSzent Erzsébet legendája

260
300
440
700

710
730
740
740
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USMARC formátumban
130 00 $aErzsébet-legenda
245 00 $aSzent Erzsébet legendája
;$bSzent Elek legendája ;
Halál himnusza /$c[sajtó alá
rend. Tordai Ányos] ;[kiad.
a Ciszterci Rend Bajai III.
Béla Reálgimnáziuma]
## $a[Budapest]$bEgyetemi
260 ## $a[Budapest] :$bEgyetemi
Nyomda$c[1932]
Nyomda,$c[1932]
## $a52 p.$c16 cm
300 ## $a52 p. ;$c16 cm
#0 $magyar irodalmi
490 0# $a(Magyar irodalmi
ritkaságok$v11.
ritkaságok ;$v11.)
11 $aTordai$jÁnyos
700 1# $aTordai Ányos
$d1879-1938$4sajtó alá rend.
$d(1879-1938)$4(sajtó alá
rend.)
21 $aIII. Béla Gimnázium
710 2# $aIII. Béla Gimnázium
$cBaja$4közread.
(Baja)$4(közread.)
00 $aElek-legenda
730 0# $aElek-legenda
00 $aSzent Elek legendája
740 0# $aSzent Elek legendája
00 $aHalál himnusza$c[sajtó
740 0# $aHalál himnusza
alá rend. Tordai Ányos]
$e[kiad. a Ciszterci Rend
Bajai III. Béla
Reálgimnáziuma]

Ha a bibliográfiai leírás alkotmányról, törvényr l (törvényerej rendeletr l, törvénykódexr l),
vagy törvényként kihirdetett nemzetközi (államközi) szerz désr l készült (a továbbiakban:
törvény), f tételének els besorolási adata a törvény f címe. A törvényhozó testület
(államhatalom központi szerve) nevér l közrem köd i melléktételt kell készíteni.
Például:
cédulaformátumban
A Polgári Törvénykönyv / [összeáll. és jegyzetekkel ell. Baranyai
János és Fluckné Papácsy Edit]. - Budapest : Közgazdasági és Jogi
Kvk., 1979. - 627 p. ; 15 cm
ISBN 963-220-712-2
Megjegyzés: közrem köd i melléktétel készül/készülhet a szerkeszt kr l és a törvényhozó
testületr l
HUNMARC formátumban
USMARC formátumban
020 ## $a963-220-712-2
020 ## $a963-220-712-2
245 02 $aA Polgári Törvénykönyv
245 02 $aA Polgári Törvénykönyv /
$c[összeáll. és jegyzetekkel
$c[összeáll. és jegyzetekkel
ell. Baranyai János és
ell. Baranyai János és
Fluckné Papácsy Edit]
Fluckné Papácsy Edit]

260 ## $aBudapest$bKözgazdasági és 260 ## $aBudapest :$bKözgazdasági
Jogi Kvk.$c1979
és Jogi Kvk.,$c1979
300 ## $a627 p.$c15 cm
300 ## $a627 p. ;$c15 cm
700 11 $aBaranyai$jJános
700 1# $aBaranyai János
$4összeáll., jegyz.
$4(összeáll., jegyz.)
700 21 $aFluckné Papácsy
700 1# $aFluckné Papácsy
$jEdit$d1947-$4összeáll.,
Edit$d(1947-)$4(összeáll.,
jegyz.
jegyz.)
710 11 $aMagyarország
710 1# $aMagyarország.
$bOrszággy lés
$bOrszággy lés
cédulaformátumban
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelmér l és a gyámügyi
igazgatásról. - [Budapest] : OKKER K., [1998]. - 109 p ; 21 cm
ISBN 963-7315-52-7
Megjegyzés: közrem köd i melléktétel készül a törvényhozó testületr l
HUNMARC formátumban
USMARC formátumban
020 ## $a963-7315-52-7
020 ## $a963-7315-52-7
245 00 $a1997. évi XXXI. törvény a 245 00 $a1997. évi XXXI. törvény a
gyermekek védelmér l és a
gyermekek védelmér l és a
gyámügyi igazgatásról
gyámügyi igazgatásról
260 ## $a[Budapest]$bOKKER K.
260 ## $a[Budapest] :$bOKKER
$c[1998]
K.,$c[1998]
300 ## $a109 p.$c 21 cm
300 ## $a109 p ;$c21 cm
710 11 $aMagyarország
710 1# $aMagyarország.
$bOrszággy lés
$bOrszággy lés
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Ha a bibliográfiai leírás jogszabályról (rendeletr l, döntvényekr l, utasításról, határozatról stb.)
illetve ezek gy jteményér l készült, és a leírás els adatcsoportjában nem szerepelt a
jogszabályt kibocsátó testület (az államhatalom, államigazgatás helyi szerve) neve, a f tétel
els besorolási adata a kiadvány f címe (lásd még KSZ3 5.6). A bibliográfiai leírásban
felsorolt egyéni és testületi közrem köd kr l a KSZ3 3.6. szakasz szerinti közrem köd i
melléktételt kell készíteni
Például:
cédulaformátumban
Szabálysértési jogszabályok : 1968. évi I. törvény, 17/1968. (IV.
14.) Korm. rendelet / [szerk. Spáhné Szilágyi Éva]. - [Budapest] :
Rejtjel, 1997. - 81 p. ; 29 cm. - Lezárva: 1997. szept. 1.
ISBN 963-9149-01-2
Megjegyzés: tárgyi melléktétel készül/készülhet a jogszabály címér l, közrem köd i
melléktétel a szerkeszt r l
HUNMARC formátumban
020 ## $a963-9149-01-2
245 00 $aSzabálysértési
jogszabályok$b1968. évi I.
törvény, 17/1968. (IV. 14.)
Korm. rendelet$c[szerk.
Spáhné Szilágyi Éva]
260 ## $a[Budapest]$bRejtjel
$c1997
300 ## $a81 p.$c29 cm
596 ## $aLezárva: 1997. szept. 1.
630 04 $a1968. évi I. törvény a
szabálysértésekr l
700 21 $aSpáhné Szilágyi
$jÉva$4szerk.

USMARC formátumban
020 ## $a963-9149-01-2
245 00 $aSzabálysértési
jogszabályok :$b1968. évi I.
törvény, 17/1968. (IV. 14.)
Korm. rendelet /$c[szerk.
Spáhné Szilágyi Éva]
260 ## $a[Budapest] :$bRejtjel,
$c1997
300 ## $a81 p. ;$c29 cm
500 ## $aLezárva: 1997. szept. 1.
630 04 $a1968. évi I. törvény a
szabálysértésekr l
700 1# $aSpáhné Szilágyi
Éva$4(szerk.)

4.

Címekre vonatkozó melléktételek

4.1

Ha a bibliográfiai leírás olyan könyvr l készült, amely egy vagy több sorozat tagjaként, vagy
más id szaki kiadvány valamely részegységeként (rendszertelenül) jelenik meg, cím szerinti
melléktételt kell készíteni a sorozat f címér l, illetve cím szerinti melléktételt szabad készíteni
az id szaki kiadvány f címér l. A részcímes id szaki kiadványokat (lásd KSZ1 1.4) a
MOKKAban sorozati tagként kell leírni, a sorozatok címér l cím szerinti melléktételt kell
készíteni. (Lásd még a KSZ2 6. és 10. fejezeteket.)
Példák:
cédulaformátumban
A f tétel:
Tamási Áron (1897-1966)
Tamási Áron összes novellája / [összegy jt. és a szöveget gond.
Tamási Áronné]. - [Budapest] : Kortárs, [1994-1998]. - 2 db ; 16 cm.
- (Él klasszikusok, ISSN 1219-1175)
ISBN 963-8464-23-2
A cím szerinti melléktétel els besorolási adata:
Él klasszikusok
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l, közrem köd i melléktétel a
szerkeszt r l
HUNMARC formátumban
USMARC formátumban
020 ## $a963-8464-23-2
020 ## $a963-8464-23-2
100 10 $aTamási$jÁron$d1897-1966
100 1# $aTamási Áron$d(1897-1966)
245 10 $aTamási Áron összes
245 10 $aTamási Áron összes
novellája$c[összegy jt. és a
novellája /$c[összegy jt. és
szöveget gond. Tamási
a szöveget gond. Tamási
Áronné]
Áronné]
260 ## $a[Budapest]$bKortárs
260 ## $a[Budapest] :$bKortárs,
$c[1994-1998]
$c[1994-1998]
300 ## $a2 db$c16 cm
300 ## $a2 db ;$c16 cm
440 #0 $aÉl klasszikusok
490 0# $a(Él klasszikusok,
$x1219-1175
$x1219-1175)
700 11 $aTamási$jÁronné
700 1# $aTamási Áronné
cédulaformátumban
A f tétel:
Spin physics at short distances / N. S. Craigie [et al.]. Amsterdam : North-Holland, 1983. - p. 71-236. : ill. ; 26 cm. - A
"Physics reports" 99. kötetének 2/3. száma
A cím szerint melléktétel els besorolási adata:
Physics reports
Megjegyzés: közrem köd i melléktétel készülhet a szerz kr l
HUNMARC formátumban
USMARC formátumban
245 00 $aSpin physics at short
245 00 $aSpin physics at short
distances$cN. S. Craigie [et
distances /$cN. S. Craigie
al.]
[et al.]
260 ## $aAmsterdam$bNorth260 ## $aAmsterdam :$bNorthHolland$c1983
Holland,$c1983
300 ## $ap. 71-236. $bill.$c26 cm 300 ## $ap. 71-236. :$bill. ;$c26
cm
525 ## $aA "Physics reports" 99.
525 ## $aA "Physics reports" 99.

kötetének 2/3. száma
742 01 $aPhysics reports
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kötetének 2/3. száma
740 01 $aPhysics reports

Cím szerinti melléktételeket kell készíteni a könyvnek (a benne foglalt m nek, m veknek)
minden olyan, a bibliográfiai leírásban szerepl címér l (f cím, párhuzamos cím,
egységesített cím, címváltozat, borítócím, el zménycím stb.), amely nem a f tétel els
besorolási adata.
Például:
cédulaformátumban
A f tétel
Lamb, Charles (1775-1834)
Tales from Shakespeare (magyar)
Shakespeare mesék / Charles és Mary Lamb ; [ford. Vas István] ;
[Szántó Piroska rajzaival]. - 5. kiad. - Budapest : Móra, 1983. - 317
p. : ill., részben színes ; 24 cm
ISBN 963-11-3245-5
A cím szerint melléktétel els besorolási adata:
Tales from Shakespeare (magyar)
A cím szerint melléktétel els besorolási adata:
Shakespeare mesék
Megjegyzés: további f tétel készül a 2. szerz r l, közrem köd i melléktétel készül/készülhet
a fordítóról és az illusztrátorról
HUNMARC formátumban
020 ## $a963-11-3245-5
100 10 $aLamb,$jCharles
$d1775-1834
240 10 $aTales from Shakespeare
$imagyar
245 10 $aShakespeare mesék
$cCharles és Mary
Lamb$e[ford. Vas
István]$e[Szántó Piroska
rajzaival]
250 ## $a5. kiad.
260 ## $aBudapest$bMóra$c1983
300 ## $a317 p.$bill., részben
színes$c24 cm
700 10 $aLamb,$jMary$d1764-1847
700 11 $aVas$jIstván
$d1910-1991$4ford.
700 11 $aSzántó$jPiroska
$d1913-1998$4ill.

USMARC formátumban
020 ## $a963-11-3245-5
100 1# $aLamb, Charles
$d(1775-1834)
240 10 $aTales from Shakespeare
$l(magyar)
245 10 $aShakespeare mesék
/$cCharles és Mary Lamb ;
[ford. Vas István] ; [Szántó
Piroska rajzaival]
250 ## $a5. kiad.
260 ## $aBudapest :$bMóra,$c1983
300 ## $a317 p. :$bill., részben
színes ;$c24 cm
700 1# $aLamb, Mary$d(1764-1847)
700 1# $aVas István
$d(1910-1991)$4(ford.)
700 1# $aSzántó$jPiroska
$d(1913-1998)$4(ill.)

cédulaformátumban
A f tétel:
Tarján Imre (1912-)
Ifjúságom: 1912-1950 / Tarján Imre. - Budapest : Magyar Biofizikai
Társ., 1996. - 46 p. ; 24 cm. - A folytatás címe: Emlékezés
ISBN 963-8012-77-3
A cím szerinti melléktétel els besorolási adata:
Emlékezés
HUNMARC formátumban
020 ## $a963-8012-77-3
100 10 $aTarján$jImre$d1912-

USMARC formátumban
020 ## $a963-8012-77-3
100 1# $aTarján Imre$d(1912-)

245 10 $aIfjúságom: 19121950$cTarján Imre
260 ## $aBudapest$bMagyar
Biofizikai Társ.$c1996
300 ## $a46 p.$c24 cm
745 01 $aEmlékezés
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245 10 $aIfjúságom: 1912-1950
/$cTarján Imre
260 ## $aBudapest :$bMagyar
Biofizikai Társ.,$c1996
300 ## $a46 p. ;$c24 cm
785 00 $tEmlékezés

Ha a bibliográfiai leírás egy m olyan kiadásáról készült, amelynek járulékos része (függeléke,
melléklete stb.) valamely más m , az utóbbi m r l, ha adatai a bibliográfiai leírásban
szerepeltek, név és cím szerinti, illetve név/cím típusú tárgyi melléktételt szabad készíteni.
Például:
cédulaformátumban
A f tétel:
Balassi Bálint (1554-1594)
...Balassa Bálintnak és ... Rimai Jánosnak ... istenes-éneki. Hasonmás kiad. - [Budapest] : Helikon, 1983. - 364 p. ; 12 cm +
kísér tanulmány (46 p.). - A mellékletben Szabó Géza "Balassi Bálint
és Rimay János istenes énekei" c. tanulmánya
ISBN 963-207-563-3
A név/cím szerinti melléktétel els két besorolási adata:
Szabó Géza (1950-)
Balassi Bálint és Rimay János istenes énekei
Megjegyzés: további f tétel készül a 2. szerz r l, cím szerinti melléktétel készül/készülhet a
f címr l
HUNMARC formátumban
020 ## $a963-207-563-3
100 10 $aBalassi$jBálint
$d1554-1594
245 13 $a...Balassa Bálintnak és
... Rimai Jánosnak ...
istenes-éneki
250 ## $hasonmás kiad.
260 ## $a[Budapest]$bHelikon
$c1983
300 ## $a364 p.$c12 cm$ekísér
tanulmány$h46 p.
501 ## A mellékletben Szabó Géza
"Balassi Bálint és Rimay
János istenes énekei" c.
tanulmánya
600 14 $aSzabó$jGéza$d1950$tBalassi Bálint és Rimay
János istenes énekei
vagy
600 14 $aSzabó$jGéza$d1950630 04 $aBalassi Bálint és Rimay
János istenes énekei
700 10 $aRimay$jJános$d157?-1631
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USMARC formátumban
020 ## $a963-207-563-3
100 1# $aBalassi Bálint
$d(1554-1594)
245 13 $a...Balassa Bálintnak és
... Rimai Jánosnak ...
istenes-éneki
250 ## $hasonmás kiad.
260 ## $a[Budapest] :$bHelikon,
$c1983
300 ## $a364 p. ;$c12 cm +$ekísér
tanulmány (46 p.)
501 ## A mellékletben Szabó Géza
"Balassi Bálint és Rimay
János istenes énekei" c.
tanulmánya
600 14 $aSzabó Géza$d(1950-)
$tBalassi Bálint és Rimay
János istenes énekei
vagy
600 14 $aSzabó Géza$d(1950-)
630 04 $aBalassi Bálint és Rimay
János istenes énekei
700 1# $aRimay János$d(157?-1631)

Ha a bibliográfiai leírás olyan m r l készült, melynek tárgya egy másik m , arról tárgyi
melléktétel készíthet .
Ha a leírás tárgya olyan m , amely egy másik m höz készült pótlás, mutató vagy kiegészítés
(lásd KSZ3 8.5), az alapm r l tárgyi melléktételt kell készíteni.
Például:
cédulaformátumban
A f tétel:

Pótlás "A szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogszabályok" cím
m höz / [összeáll. Gellért György, Zoltán Ödön]. - Budapest :
Közgazdasági és Jogi Kvk., 1983. - 80 p. ; 14 cm. - (Kis jogszabály
sorozat, ISSN 0134-0964)
ISBN 963-221-368-8
A tárgyi melléktétel els besorolási adata:
A szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogszabályok
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a sorozati címr l, közrem köd i
melléktétel az összeállítókról
HUNMARC formátumban
020 ## $a963-221-368-8
245 00 $aPótlás "A szellemi
alkotásokkal kapcsolatos
jogszabályok" cím
m höz$c[összeáll. Gellért
György, Zoltán Ödön]
260 ## $aBudapest$bKözgazdasági és
Jogi Kvk.$c1983
300 ## $a80 p.$c14 cm
440 #0 $aKis jogszabály
sorozat$x0134-0964
700 11 $aGellért$jGyörgy
$4összeáll.
700 11 $aZoltán$jÖdön$d1915$4összeáll.
630 24 $aA szellemi alkotásokkal
kapcsolatos jogszabályok

USMARC formátumban
020 ## $a963-221-368-8
245 00 $aPótlás "A szellemi
alkotásokkal kapcsolatos
jogszabályok" cím m höz
/$c[összeáll. Gellért
György, Zoltán Ödön]
260 ## $aBudapest :$bKözgazdasági
és Jogi Kvk.,$c1983
300 ## $a80 p. ;$c14 cm
490 0# $a(Kis jogszabály
sorozat,$x0134-0964)
700 1# $aGellért György
$4(összeáll.)
700 1# $aZoltán Ödön$d(1915-)
$4(összeáll.)
630 24 $aA szellemi alkotásokkal
kapcsolatos jogszabályok

5.

A testület a f tétel els besorolási adata

5.1

A bibliográfiai tétel f tételének els besorolási adata a testület neve, azaz a testület a m
szerz je abban az esetben, ha az általa közreadott adminisztratív kiadvány tartalma a testület
bels életére, hivatalos tevékenységére, szolgáltatásaira vonatkozik, függetlenül attól, hogy a
kiadványnak van-e egyéni összeállítója.
Például:
cédulaformátumban
Magyar Nyomdászok Társasága
A Magyar Nyomdászok Társasága alapszabályai. - Gyoma : Magyar
Nyomdászok Társasága, 1937. - 28 p. ; 23 cm
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l
HUNMARC formátumban
110 2# $aMagyar Nyomdászok
Társasága
245 12 $aA Magyar Nyomdászok
Társasága alapszabályai
260 ## $aGyoma$bMagyar Nyomdászok
Társasága$c1937
300 ## $a28 p.$c23 cm

5.2

USMARC formátumban
110 2# $aMagyar Nyomdászok
Társasága
245 12 $aA Magyar Nyomdászok
Társasága alapszabályai
260 ## $aGyoma :$bMagyar
Nyomdászok Társasága,$c1937
300 ## $a28 p. ;$c23 cm

A testületnek min sül rendezvényt kell a kiadvány szerz jének tekinteni, ha a kiadványnak
nincs e testület nevén kívül megkülönböztet címe. Ha a bibliográfiai leírás megnevezi a
rendezvényt rendez testület(ek) nevét, arról (azokról) közrem köd i melléktételt
(melléktételeket) kell készíteni.

Például:
cédulaformátumban
Országos térinformatikai konferencia (7.) (1997) (Szolnok)
VII. Országos Térinformatikai Konferencia : 1997. szeptember 2526., Szolnok / [...szervez i Belügyminisztérium Informatikai és
Adatvédelmi F osztály etc.] ; [fel. szerk. Kemény Andrea, Nagy Ilona]
; [közread. a VII. Országos Térinformatikai Konferencia
Szervez bizottsága]. - [Szolnok] : VII. Országos Térinformatikai
Konferencia Szervez bizottsága, 1997. - 221 p. : ill. ; 24 cm
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l, közrem köd i melléktétel a
rendezvényt rendez testületr l és a szerkeszt kr l
HUNMARC formátumban
111 20 $aOrszágos térinformatikai
konferencia$n7.$d1997
$cSzolnok
245 10 $aVII. Országos
térinformatikai Konferencia
$b1997. szeptember 25-26.,
Szolnok$c[...szervez i
Belügyminisztérium
Informatikai és Adatvédelmi
F osztály etc.]$e[fel.
szerk. Kemény Andrea, Nagy
Ilona]$e[közread. a VII.
Országos Térinformatikai
Konferencia
Szervez bizottsága]
260 ## $a[Szolnok]$bVII. Országos
Térinformatikai Konferencia
Szervez bizottsága
$c1997
300 ## $a221 p.$bill.$c24 cm
700 11 $aKemény$jAndrea$4szerk.
700 11 $aNagy$jIlona$4szerk.
710 11 $aMagyarország
$bBelügyminisztérium
$bInformatikai és
Adatvédelmi F osztály$4rend.

USMARC formátumban
111 2# $aOrszágos térinformatikai
konferencia$n(7.)$d(1997)
$c(Szolnok)
245 10 $aVII. Országos
Térinformatikai Konferencia
:$b1997. szeptember 25-26.,
Szolnok /$c[...szervez i
Belügyminisztérium
Informatikai és Adatvédelmi
F osztály etc.] ; [fel.
szerk. Kemény Andrea, Nagy
Ilona] ; [közread. a VII.
Országos Térinformatikai
Konferencia
Szervez bizottsága]
260 ## $a[Szolnok] :$bVII.
Országos Térinformatikai
Konferencia
Szervez bizottsága,$c1997
300 ## $a221 p. :$bill. ;$c24 cm
700 1# $aKemény Andrea$4(szerk.)
700 1# $aNagy Ilona$4(szerk.)
710 1# $aMagyarország.
$bBelügyminisztérium.
$bInformatikai és
Adatvédelmi F osztály
$4(rend.)

cédulaformátumban
European magnesium congress (6.) (1998) (Budapest)
6th European magnesium congress : May 13-16, 1998 Budapest,
Hungary : Book of abstracts / [org. by] Hungarian Magnesium Society
as a member of the Hungarian Chemical Society and International
Society for Magnesium Research (SDRM). - Budapest : Hungarian
Magnesium Society, 1998. - 164 p. ; 30 cm
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l, közrem köd i melléktétel a
rendezvényt szervez testületekr l
HUNMARC formátumban
111 20 $aEuropean magnesium
congress$n6.$d1998
$cBudapest
245 10 $a6th European magnesium
congress$bMay 13-16, 1998
Budapest, Hungary : Book of
abstracts$c[org. by]

USMARC formátumban
111 2# $aEuropean magnesium
congress$n(6.)$d(1998)
$c(Budapest)
245 10 $a6th European magnesium
congress :$bMay 13-16, 1998
Budapest, Hungary : Book of
abstracts /$c[org. by]

260
300
710
710
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Hungarian Magnesium Society
as a member of the Hungarian
Chemical Society and
International Society for
Magnesium Research (SDRM)
## $aBudapest$bHungarian
Magnesium Society$c1998
## $a164 p.$c30 cm
21 $aMagyar Magnézium
Társaság$4rend.
21 $aInternational Society for
Magnesium Research$4rend.

260
300
710
710

Hungarian Magnesium Society
as a member of the Hungarian
Chemical Society and
International Society for
Magnesium Research (SDRM)
## $aBudapest :$bHungarian
Magnesium Society,$c1998
## $a164 p. ;$c30 cm
2# $aMagyar Magnézium
Társaság$4(rend.)
2# $aInternational Society for
Magnesium Research$4(rend.)

Ha a bibliográfiai leírás egyetlen testületi szerz m vér l készült, a f tétel els besorolási
adata akkor is a testületi szerz neve, ha a könyv e szerz t csak körülírással nevezte meg, de
a testület neve más források alapján megállapítható.
Például:
cédulaformátumban
Szombathelyi Tanárképz F iskola
A f iskolánkon folyó kutatások ismertetése / összeáll. Papp János.
- Szombathely : SZTF, 1980 [!1982]. - 29 p. ; 21 cm
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l, közrem köd i melléktétel az
összeállítóról
HUNMARC formátumban
110 20 $aSzombathelyi Tanárképz
F iskola
245 12 $aA f iskolánkon folyó
kutatások ismertetése
$cösszeáll. Papp János
260 ## $aSzombathely$bSZTF$c1980
[!1982]
300 ## $a29 p.$c21 cm
700 10 $aPapp$jJános$4összeáll.
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USMARC formátumban
110 2# $aSzombathelyi Tanárképz
F iskola
245 12 $aA f iskolánkon folyó
kutatások ismertetése
/$cösszeáll. Papp János
260 ## $aSzombathely :$bSZTF,
$c1980 [!1982]
300 ## $a29 p. ;$c21 cm
700 1# $aPapp János$4(összeáll.)

Ha a bibliográfiai leírás két vagy három testületi szerz olyan m vér l készült, amelynek
tartalmáért e testületek, mint egyenrangú alkotók felel sek, a f tételek els besorolási adata a
társszerz knek min sül testületek neve. Háromnál több testületi szerz esetében lásd a
KSZ3 3.6. szakaszát.
Például:
cédulaformátumban
Az els f tétel
Országos Csecsem - és Gyermekegészségügyi Intézet (Budapest)
Az Országos Csecsem - és Gyermekegészségügyi Intézet és a
Semmelweis OTE II. sz. Gyermekklinika ... publikációi 1976-1981
között. - Budapest : Országos Csecsem - és Gyermekegészségügyi
Intézet : SOTE II. sz. Gyermekklinika, [1981]. - 46 p. ; 20 cm
ISBN 963-02-2071-7
A további f tétel els besorolási adatai
Semmelweis Orvostudományi Egyetem (Budapest). Gyermekklinika (2.)
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l
HUNMARC formátumban
020 ## $a963-02-2071-7
110 20 $aOrszágos Csecsem - és
Gyermekegészségügyi Intézet

USMARC formátumban
020 ## $a963-02-2071-7
110 2# $aOrszágos Csecsem - és
Gyermekegészségügyi Intézet

$cBudapest
245 13 $aAz Országos Csecsem - és
Gyermekegészségügyi Intézet és a
Semmelweis OTE II. sz. Gyermekklinika
... publikációi 1976-1981 között
260 ## $aBudapest$bOrszágos Csecsem és Gyermekegészségügyi Intézet
$bSOTE II. sz. Gyermekklinika
$c[1981]
300 ## $a46 p.$c20 cm
710 20 $aSemmelweis Orvostudományi
Egyetem$cBudapest$bGyermekklinika
$n2.
5.5

(Budapest)
245 13 $aAz Országos Csecsem - és
Gyermekegészségügyi Intézet és a
Semmelweis OTE II. sz. Gyermekklinika
... publikációi 1976-1981 között
260 ## $aBudapest :$bOrszágos
Csecsem - és Gyermekegészségügyi
Intézet :$bSOTE II. sz.
Gyermekklinika,$c[1981]
300 ## $a46 p. ;$c20 cm
710 2# $aSemmelweis Orvostudományi
Egyetem (Budapest).$bGyermekklinika
(2.)

Ha a bibliográfiai leírás párhuzamosan tartott rendezvények anyagáról készült, a bibliográfiai
leírásban szerepl minden egyes testületnek min sül rendezvény nevér l f tételt kell
készíteni, függetlenül a rendezvények számától.
Például:
cédulaformátumban
Az els f tétel
International Mine Water Association. Congress (1.) (1982) (Budapest)
A Nemzetközi Bányavíz Szövetség I. kongresszusa, egyben a VIII.
Bányavízvédelmi konferencia : Budapest, 1982. április 19-24. / [rend.
az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület és a Központi
Bányászati Fejlesztési Intézet]. - [Budapest] : [Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület], [1982]. - 5 db : ill. ; 21 cm
A további f tétel els besorolási adata
Bányavízvédelmi konferencia (8.) (1982) (Budapest)
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l, közrem köd i melléktétel a
rendezvényt rendez testületekr l
HUNMARC formátumban
110 20 $aInternational Mine Water
Association$bCongress$n1.
$d1982$cBudapest
245 12 $aA Nemzetközi Bányavíz
Szövetség I. kongresszusa,
egyben a VIII.
Bányavízvédelmi konferencia
$bBudapest, 1982. április
19-24.$c[rend. az Országos
Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület és a
Központi Bányászati
Fejlesztési Intézet]
260 ## $a[Budapest]$b[Országos
Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület]
$c[1982]
300 ## $a5 db$bill.$c21 cm
711 20 $aBányavízvédelmi
konferencia$n8.$d1982
$cBudapest
710 21 $aOrszágos Magyar
Bányászati és Kohászati
Egyesület$4rend.
710 21 $aKözponti Bányászati
Fejlesztési
Intézet$cBudapest$4rend.

USMARC formátumban
110 2# $aInternational Mine Water
Association.$bCongress$n(1.)
$d(1982)$c(Budapest)
245 12 $aA Nemzetközi Bányavíz
Szövetség I. kongresszusa,
egyben a VIII.
Bányavízvédelmi konferencia
:$bBudapest, 1982. április
19-24. /$c[rend. az Országos
Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület és a
Központi Bányászati
Fejlesztési Intézet]
260 ## $a[Budapest] :$b[Országos
Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület],
$c[1982]
300 ## $a5 db :$bill. ;$c21 cm
711 2# $aBányavízvédelmi
konferencia$n(8.)$d(1982)
$c(Budapest)
710 2# $aOrszágos Magyar
Bányászati és Kohászati
Egyesület$4(rend.)
710 2# $aKözponti Bányászati
Fejlesztési Intézet
(Budapest)$4(rend.)

cédulaformátumban
Az els f tétel
Magyar Gyermekorvosok Társasága. Dél-Magyarországi Területi
Szervezet. Tudományos ülés (26.) (1993) (Szeged)
A Magyar Gyermekorvosok Társasága Dél-Magyarországi Területi
Szervezete 26. évi Tudományos Ülése, az MGYOT Kongresszusa,
nemzetközi részvétellel : El adáskivonatok, Szeged 1993. június 1011. = Hungarian Paediatric Association Southern Hungary Section 26th
annual meeting HPA congress with international participation :
lectures, abstracts (in Hungarian). - [S.l.] : [s.n.], 1993. - 56 p.
; 20 cm
A további f tétel els besorolási adata
Magyar Gyermekorvosok Társasága. Kongresszus (1993) (Szeged)
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l és a párhuzamos címr l
HUNMARC formátumban
110 20 $aMagyar Gyermekorvosok
Társasága$bDél-Magyarországi
Területi Szervezet
$bTudományos ülés$n26.
$d1993$cSzeged
245 12 $aA Magyar Gyermekorvosok
Társasága Dél-Magyarországi
Területi Szervezete 26. évi
Tudományos Ülése, az MGYOT
Kongresszusa, nemzetközi
részvétellel
$bEl adáskivonatok, Szeged
1993. június 10-11.

260 ## $a[S.l.]$b[s.n.]$c1993
300 ## $a56 p.$c20 cm
710 20 $aMagyar Gyermekorvosok
Társasága$bKongresszus$d1993
$cSzeged
741 01 $aHungarian Paediatric
Association Southern Hungary
Section 26th annual meeting
HPA congress with
international participation
$blectures, abstracts (in
Hungarian)
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USMARC formátumban
110 2# $aMagyar Gyermekorvosok
Társasága.$bDél-Magyarországi
Területi Szervezet.
$bTudományos ülés$n(26.)
$d(1993)$c(Szeged)
245 12 $aA Magyar Gyermekorvosok
Társasága Dél-Magyarországi
Területi Szervezete 26. évi
Tudományos Ülése, az MGYOT
Kongresszusa, nemzetközi
részvétellel
:$bEl adáskivonatok, Szeged
1993. június 10-11.
246 31 $aHungarian Paediatric
Association Southern Hungary
Section 26th annual meeting
HPA congress with
international participation
:$blectures, abstracts (in
Hungarian)
260 ## $a[S.l.] :$b[s.n.],$c1993
300 ## $a56, [2] p. ;$c20 cm
710 2# $aMagyar Gyermekorvosok
Társasága.$bKongresszus
$d(1993)$c(Szeged)

Ha a bibliográfiai leírás jogszabályról (rendeletr l, döntvényekr l, határozatról, stb.), ill. ezek
gy jteményér l készült, és a leírás els adatcsoportjában szerepelt a jogszabályt kibocsátó
testület (államhatalmi, államigazgatási, területi hatóság, egyéb testület) neve, a f tétel els
besorolási adata a kibocsátó testület neve (lásd még KSZ3 3.12).
Például:
cédulaformátumban
Magyarország. Legfels bb Bíróság
Büntet elvi határozatok, 1973-1980 : a Magyar Népköztársaság
Legfels bb Bíróságának a büntet jogalkalmazással kapcsolatos

irányelvei, elvi döntései, kollégiumi
jelent ség határozatai / [az anyagot
Kiss Zsigmond, Vágó Tibor] ; [szerk.
Budapest : Közgazdasági és Jogi Kvk.,

állásfoglalásai és elvi
feldolg. és rend. Cséka Ervin,
Czili Gyula, Mátyás Miklós]. 1982. - 855 p. ; 25 cm

Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l, közrem köd i melléktétel a
szerkeszt kr l
HUNMARC formátumban
110 10 $aMagyarország$bLegfels bb
Bíróság
245 10 $aBüntet elvi határozatok,
1973-1980$ba Magyar
Népköztársaság Legfels bb
Bíróságának a büntet
jogalkalmazással kapcsolatos
irányelvei, elvi döntései,
kollégiumi állásfoglalásai
és elvi jelent ség
határozatai$c[az anyagot
feldolg. és rend. Cséka
Ervin, Kiss Zsigmond, Vágó
Tibor]$e[szerk. Czili Gyula,
Mátyás Miklós]
260 ## $aBudapest$bKözgazdasági és
Jogi Kvk$c1982
300 ## $a855 p.$c25 cm
700 11 $aCséka$jErvin$4feld.,
rend.
700 11 $aKiss$jZsigmond$4feld.,
rend.
700 11 $aVágó$jTibor$4feld., rend.
700 11 $aCzili$jGyula$4szerk.
700 11 $aMátyás$jMiklós$4szerk.

USMARC formátumban
110 1# $aMagyarország.$bLegfels bb
Bíróság
245 10 $aBüntet elvi határozatok,
1973-1980 :$ba Magyar
Népköztársaság Legfels bb
Bíróságának a büntet
jogalkalmazással kapcsolatos
irányelvei, elvi döntései,
kollégiumi állásfoglalásai
és elvi jelent ség
határozatai /$c[az anyagot
feldolg. és rend. Cséka
Ervin, Kiss Zsigmond, Vágó
Tibor] ; [szerk. Czili
Gyula, Mátyás Miklós]
260 ## $aBudapest :$bKözgazdasági
és Jogi Kvk.,$c1982
300 ## $a855 p. ;$c25 cm
700 1# $aCséka Ervin$4(feld.,
rend.)
700 1# $aKiss Zsigmond$4(feld.,
rend.)
700 1# $aVágó Tibor$4(feld.,
rend.)
700 1# $aCzili Gyula$4(szerk.)
700 1# $aMátyás Miklós$4(szerk.)

cédulaformátumban
Magyar Államvasutak
A vasúti munkaviszonyra vonatkozó szabályok : a Munka Törvénykönyve
és a Magyar Államvasutak Rt. Kollektív Szerz dése a kapcsolódó
jogszabályokkal valamint a Legfels bb Bíróság Munkaügyi Kollégiumának
hatályos állásfoglalásaival egységes szerkezetben / [szerk. Bajnai
Gábor, Várkonyi Péter]. - Budapest : [MÁV Rt. Vezérigazgatósága],
1998. - 215 p. ; 29 cm. - A szerkesztés lezárva: 1997. dec. 31.
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l, közrem köd i melléktétel a
szerkeszt kr l, a feldolgozott jogszabályt jóváhagyó testületr l, tárgyi melléktétel a
feldolgozott jogszabályról
HUNMARC formátumban
USMARC formátumban
110 20 $aMagyar Államvasutak
110 2# $aMagyar Államvasutak
245 12 $aA vasúti munkaviszonyra
245 12 $aA vasúti munkaviszonyra
vonatkozó szabályok$ba Munka
vonatkozó szabályok :$ba
Törvénykönyve és a Magyar
Munka Törvénykönyve és a
Államvasutak Rt. Kollektív
Magyar Államvasutak Rt.
Szerz dése a kapcsolódó
Kollektív Szerz dése a
jogszabályokkal valamint a
kapcsolódó jogszabályokkal
Legfels bb Bíróság
valamint a Legfels bb
Munkaügyi Kollégiumának
Bíróság Munkaügyi
hatályos állásfoglalásaival
Kollégiumának hatályos
egységes szerkezetben
állásfoglalásaival egységes
$c[szerk. Bajnai Gábor,
szerkezetben /$c[szerk.

Várkonyi Péter]
260 ## $aBudapest$b[MÁV Rt.
260
Vezérigazgatósága]$c1998
300 ## $a215 p.$c29 cm
300
500 ## $aA szerkesztés lezárva:
500
1997. dec. 31.
630 04 $a1992. évi XXII. törvény a 630
Munka Törvénykönyvér l
700 11 $aBajnai$jGábor$4szerk.
700
700 11 $aVárkonyi$jPéter$4szerk.
700
710 11 $aMagyarország
710
$bOrszággy lés
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Bajnai Gábor, Várkonyi
Péter]
## $aBudapest :$b[MÁV Rt.
Vezérigazgatósága],$c1998
## $a215 p. ;$c29 cm
## $aA szerkesztés lezárva:
1997. dec. 31.
0# $a1992. évi XXII. törvény a
Munka Törvénykönyvér l
1# $aBajnai Gábor$4(szerk.)
1# $aVárkonyi Péter$4(szerk.)
1# $aMagyarország.
$bOrszággy lés

Ha a bibliográfiai leírás olyan kiáltványról, memorandumról vagy törvényjavaslatról készült,
amelynek megfogalmazója testület, f tételének els besorolási adatát a KSZ3 5.3. és az 5.4.
szakaszok el írásai szerint kell megválasztani.
Például:
cédulaformátumban
Nemzetközi Demokratikus N szövetség
Kiáltvány a béke védelméért / Nemzetközi Demokratikus N szövetség.
- Budapest : [s.n.], 1948. - 8 p. ; 20 cm
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l
HUNMARC formátumban
110 20 $aNemzetközi Demokratikus
N szövetség
245 10 $aKiáltvány a béke
védelméért$cNemzetközi
Demokratikus N szövetség
260 ## $aBudapest$b[s.n.]$c1948
300 ## $a8 p.$c20 cm

USMARC formátumban
110 2# $aNemzetközi Demokratikus
N szövetség
245 10 $aKiáltvány a béke
védelméért /$cNemzetközi
Demokratikus N szövetség
260 ## $aBudapest :$b[s.n.],$c1948
300 ## $a8 p. ;$c20 cm

6.

Testületek melléktételekként

6.1

Ha a bibliográfiai leírás olyan könyvr l készült, amelynek összeállítója (kidolgozója,
közreadója, rendez je, stb.) testület, de nem tartozik a KSZ3 5.1.-5.7. szakaszokban
meghatározott testületi szerz s m vek közé, f tételének els besorolási adata a m f címe. A
bibliográfiai leírásban felsorolt testületi nevekr l közrem köd i melléktételt kell készíteni.
A közrem köd i melléktétel besorolási adatában megnevezett testület egységesített nevében
a közrem ködés jellege megnevezhet . A közrem ködés jellegét megjelöl szavak - ha van
szabványos rövidítésük - rövidítend k. A rövidítéseket a KSZ1 2. sz. függelék tartalmazza
Például:
cédulaformátumban
A f tétel:
Sportlövészet szabályai / [összeáll. a Nemzetközi Sportlöv
Szövetség]; [kiad. a Budapesti Sportlöv Szövetség]. - [Budapest] :
Budapesti Sportlöv Szövetség, 1981 [!1982]. - 3 db ; 21 cm
A közrem köd i melléktétel els besorolási adata:
Union Internationale de Tir
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l, közrem köd i melléktétel a
közreadóról

HUNMARC formátumban
245 00 $aSportlövészet szabályai
$c[összeáll. a Nemzetközi
Sportlöv Szövetség]$e[kiad.
a Budapesti Sportlöv
Szövetség]
260 ## $a[Budapest]$bBudapesti
Sportlöv Szövetség$c1981
[!1982]
300 ## $a3 db $c21 cm
710 21 $aUnion Internationale de
Tir$4összeáll.
710 21 $aBudapesti Sportlöv
Szövetség$4kiad.
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USMARC formátumban
245 00 $aSportlövészet szabályai
/$c[összeáll. a Nemzetközi
Sportlöv Szövetség]; [kiad.
a Budapesti Sportlöv
Szövetség]
260 ## $a[Budapest] :$bBudapesti
Sportlöv Szövetség,$c1981
[!1982]
300 ## $a3 db ;$c21 cm
710 2# $aUnion Internationale de
Tir$4(összeáll.)
710 2# $aBudapesti Sportlöv
Szövetség$4(kiad.)

Ha a rendezvény anyaga azért nem min sült testületi szerz s m nek, mert megkülönböztet
címmel jelentették meg, a rendezvény nevér l, mint testületi névr l, közrem köd i melléktételt
kell készíteni.
A közrem köd i melléktétel besorolási adatában megnevezett testület egységesített nevében
a közrem ködés jellege megnevezhet . A közrem ködés jellegét megjelöl szavak - ha van
szabványos rövidítésük - rövidítend k. A rövidítéseket a KSZ1 2. sz. függelék tartalmazza
Például:
cédulaformátumban
A f tétel:
Min ség, piac, szerkezetváltás : IX. Országos Min ségügyi
Konferencia : Budapest, 1988. december 8. / [rend., közread. a]
M szaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Központi
Szabványosítási és Min ségügyi Bizottság ; [szerk. Süt Kálmán]. Budapest : M szaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége,
[1989]. - 265 p. ; 20 cm
A közrem köd i melléktétel els besorolási adata:
Országos Min ségügyi Konferencia (9.) (1988) (Budapest)
Megjegyzés: közrem köd i melléktétel készül/készülhet a rendez /közreadó testületr l, a
szerkeszt r l
HUNMARC formátumban
245 00 $aMin ség, piac,
szerkezetváltás$bIX.
Országos Min ségügyi
Konferencia$bBudapest, 1988.
december 8.$c[rend.,
közread. a] M szaki és
Természettudományi
Egyesületek Szövetsége
Központi Szabványosítási és
Min ségügyi
Bizottság$e[szerk. Süt
Kálmán]
260 ## $aBudapest$bM szaki és
Természettudományi
Egyesületek
Szövetsége$c[1989]
300 ## $a265 p.$c20 cm
700 11 $aSüt $jKálmán$4szerk.
710 21 $aM szaki és
Természettudományi
Egyesületek

USMARC formátumban
245 00 $aMin ség, piac,
szerkezetváltás :$bIX.
Országos Min ségügyi
Konferencia :$bBudapest,
1988. december 8. /$c[rend.,
közread. a] M szaki és
Természettudományi
Egyesületek Szövetsége
Központi Szabványosítási és
Min ségügyi Bizottság ;
[szerk. Süt Kálmán]
260 ## $aBudapest :$bM szaki és
Természettudományi
Egyesületek
Szövetsége,$c[1989]
300 ## $a265 p. ;$c20 cm
700 1# $aSüt Kálmán$4(szerk.)
710 2# $aM szaki és
Természettudományi
Egyesületek

Szövetsége$bKözponti
Szabványosítási és
Min ségügyi
Bizottság$4rend., közread.
711 21 $aOrszágos Min ségügyi
Konferencia$n9.$d1988
$cBudapest

Szövetsége.$bKözponti
Szabványosítási és
Min ségügyi
Bizottság$4(rend., közread.)
711 2# $aOrszágos Min ségügyi
Konferencia$n(9.)$d(1988)
$c(Budapest)

cédulaformátumban
A f tétel:
Min ségügy a magyar tejiparban : a II. Országos Tejipari
Min ségügyi Konferencia el adásainak teljes anyaga = Questions of
quality in the Hungarian dairy 1995 : complete presentations of the
II. Hungarian dairy conference on quality / szerk. Szakály Sándor ;
[rend. a Szabolcstej Tejipari Rt., Magyar Élelmezésipari Tudományos
Egyesület Tejüzemi Szervezet]. - [Pécs] : [Tejgazdaság Szerk.], 1996.
- 133 p. : ill. ; 24 cm. - A Tejgazdaság : tudomány és gyakorlat c.
folyóirat 1996. évi különszáma
A közrem köd i melléktétel els besorolási adata:
Országos Tejipari Min ségügyi Konferencia (2.) (1995) (NyíregyházaSóstó)
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a párhuzamos címr l, közrem köd i
melléktétel a rendez testületr l, a szerkeszt kr l
HUNMARC formátumban
245 00 $aMin ségügy a magyar
tejiparban$ba II. Országos
Tejipari Min ségügyi
Konferencia el adásainak
teljes anyaga$cszerk.
Szakály Sándor$e[rend. a
Szabolcstej Tejipari Rt.,
Magyar Élelmezésipari
Tudományos Egyesület
Tejüzemi Szervezet]
260 ## $a[Pécs]$b[Tejgazdaság
Szerk.]$c1996
300 ## $a133 p.$bill.$c24 cm
525 ## $aA Tejgazdaság : tudomány
és gyakorlat c. folyóirat
1996. évi különszáma
700 11 $aSzakály$jSándor$d1937$4szerk.
710 21 $aSzabolcstej Tejipari
Rt.$4rend.
710 21 $aMagyar Élelmezésipari
Tudományos Egyesület
$bTejüzemi Szervezet$4rend.
711 21 $aOrszágos Tejipari
Min ségügyi Konferencia
$n2.$d1995$cNyíregyházaSóstó
741 10 $aQuestions of quality in
the Hungarian dairy 1995
$bCcmplete presentations of
the II. Hungarian dairy
conference on quality

USMARC formátumban
245 00 $aMin ségügy a magyar
tejiparban :$ba II. Országos
Tejipari Min ségügyi
Konferencia el adásainak
teljes anyaga /$cszerk.
Szakály Sándor ; [rend. a
Szabolcstej Tejipari Rt.,
Magyar Élelmezésipari
Tudományos Egyesület
Tejüzemi Szervezet]
260 ## $a[Pécs] :$b[Tejgazdaság
Szerk.],$c1996
300 ## $a133 p. :$bill. ;$c24 cm
500 ## $aA Tejgazdaság : tudomány
és gyakorlat c. folyóirat
1996. évi különszáma
700 1# $aSzakály Sándor$d(1937-)
$4(szerk.)
710 2# $aSzabolcstej Tejipari
Rt.$4(rend.)
710 2# $aMagyar Élelmezésipari
Tudományos Egyesület.
$bTejüzemi
Szervezet$4(rend.)
711 2# $aOrszágos Tejipari
Min ségügyi Konferencia
$n(2.)$d(1995)$c(Nyíregyháza
-Sóstó)
246 31 $aQuestions of quality in
the Hungarian dairy 1995
:$bcomplete presentations of
the II. Hungarian dairy
conference on quality

6.3

Ha a rendezvény hivatalos nevében a rendezvény típusára utaló kifejezés nem szerepel,
illetve saját hivatalos kiadványain a típusjelöl kifejezésnek a rendezvény nevéhez tartozását
más módon (pl. tipográfiailag) egyértelm en nem jelöli, a kiadványról készült bibliográfiai
tételben sem f tétel, sem melléktétel besorolási adataként nem kell megalkotni a konferencia
egységesített nevét, mint testületi nevet.
Például:
cédulaformátumban
2000 esélyek az ezredfordulón : A szellemi t ke Magyarországon : az
1993. június 21-22-én tartott konferencia összefoglaló kiadványa /
[szerk. Fábri György]. - Budapest : Tempus Magyarországi Iroda, 1994.
- 220 p., 1 t. ; 20 cm. - Bibliogr.: p. 100-102.
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet az alcímr l, közrem köd i melléktétel a
szerkeszt r l
HUNMARC formátumban
245 00 $a2000 esélyek az
ezredfordulón$bA szellemi
t ke Magyarországon$baz
1993. június 21-22-én
tartott konferencia
összefoglaló
kiadványa$c[szerk. Fábri
György]
260 ## $aBudapest$bTempus
Magyarországi Iroda$c1994
300 ## $a220 p., 1 t.$c20 cm
504 ## $aBibliogr.: p. 100-102.
700 11 $aFábri$jGyörgy$4szerk.
742 21 $aA szellemi t ke
Magyarországon

USMARC formátumban
245 00 $a2000 esélyek az
ezredfordulón :$bA szellemi
t ke Magyarországon : az
1993. június 21-22-én
tartott konferencia
összefoglaló kiadványa
/$c[szerk. Fábri György]
260 ## $aBudapest :$bTempus
Magyarországi Iroda,$c1994
300 ## $a220 p., 1 t. ;$c20 cm
504 ## $aBibliogr.: p. 100-102.
700 1# $aFábri György$4(szerk.)
246 13 $aA szellemi t ke
Magyarországon

cédulaformátumban
Munkásosztályunk fejl dése 1945-ig : Tudományos tanácskozás
Gy rben, 1984. január 26-27. / [szerk. Sipos Levente] ; [rend.,
kiad. a Magyar Történelmi Társulat, az MSZMP Gy r-Sopron Megyei
Bizottsága] ; [el adó Niederhauser Emil et al.]. - Gy r : Gy rSopron Megyei Lapkiadó Vállalat, 1985. - 126 p. ; 20 cm. - El adások
Megjegyzés: közrem köd i melléktétel készül/készülhet a rendez testültekr l, a
szerkeszt r l
HUNMARC formátumban
245 00 $aMunkásosztályunk
fejl dése 1945-ig
$bTudományos tanácskozás
Gy rben, 1984. január
26-27.$c[szerk. Sipos
Levente]$e[rend., kiad. a
Magyar Történelmi Társulat,
az MSZMP Gy r-Sopron Megyei
Bizottsága]$e[el adó
Niederhauser Emil et al.]
260 ## $aGy r$bGy r-Sopron
Megyei Lapkiadó Vállalat
$c1985
300 ## $a126 p.$c20 cm
500 ## $aEl adások
700 11 $aSipos$jLevente$4szerk
710 21 $aMagyar Történelmi

USMARC formátumban
245 00 $aMunkásosztályunk
fejl dése 1945-ig
:$bTudományos tanácskozás
Gy rben, 1984. január 26-27.
/$c[szerk. Sipos Levente] ;
[rend., kiad. a Magyar
Történelmi Társulat, az
MSZMP Gy r-Sopron Megyei
Bizottsága] ; [el adó
Niederhauser Emil et al.]
260 ## $aGy r :$bGy r-Sopron
Megyei Lapkiadó Vállalat,
$c1985
300 ## $a126 p. ;$c20 cm
500 ## $aEl adások
700 1# $aSipos Levente$4(szerk)
710 2# $aMagyar Történelmi

Társulat$4rend., kiad.
710 21 $aMagyar Szocialista
Munkáspárt$4rend., kiad.
6.4

Társulat$4(rend., kiad.)
710 2# $aMagyar Szocialista
Munkáspárt$4(rend., kiad.)

Ha a bibliográfiai leírás olyan m r l készült, melynek tárgya egy bizonyos testület, e testület
nevér l tárgyi melléktétel készíthet .
Például:
cédulaformátumban
A f tétel:
Bárány Éva (1942-)
Buda els közm vel dési könyvtárának története / Bárány Éva. Budapest : Uránusz, 1999. - 80 p. : ill. ; 19 cm
ISBN 963-9086-72-X
A tárgyi melléktétel els besorolási adata:
F városi Szabó Ervin Könyvtár (Budapest). Lágymányosi Könyvtár
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l.
HUNMARC formátumban
020 ## $a963-9086-72-X
100 10 $aBárány$jÉva$d1942245 10 $aBuda els közm vel dési
könyvtárának története
$cBárány Éva
260 ## $aBudapest$bUránusz
$c1999
300 ## $a80 p.$bill.$c19 cm
610 24 $aF városi Szabó Ervin
Könyvtár$cBudapest
$bLágymányosi Könyvtár
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USMARC formátumban
020 ## $a963-9086-72-X
100 10 $aBárány Éva$d(1942-)
245 10 $aBuda els közm vel dési
könyvtárának története
/$cBárány Éva
260 ## $aBudapest :$bUránusz,
$c1999
300 ## $a80 p. :$bill. ;$c19 cm
610 24 $aF városi Szabó Ervin
Könyvtár (Budapest).
$bLágymányosi Könyvtár

A többkötetes könyvek f tétele
A MOKKA Katalogizálási szabályzata szerint a többkötetes könyvekr l készült bibliográfiai
leírások rekordkapcsolással készülnek (lásd KSZ2 9. fejezet).. A többkötetes könyvek
f tételét (f tételeit) és melléktételeit a KSZ3 1-6. fejezetek el írásai szerint kell
megválasztani. A f tétel (f tételek) els (els két) besorolási adatát a közös adatok
rekordjában kell megadni.

7.1

Ha a bibliográfiai leírás többkötetes könyv egésze alapján készült, f tételének (f tételeinek)
és közös melléktételeinek els (els két) besorolási adatát a kötetek közös adatainak alapján
az egykötetes könyveknél leírtak szerint kell megválasztani. Az egyes kötetek szerz ségi
adatairól közrem köd i melléktételt szabad készíteni.
Például:
cédulaformátumban
Országh László (1907-1984)
Angol-magyar nagyszótár / Országh László = Comprehensive EnglishHungarian dictionary. - 6. kiad. utánny. - Budapest : Akadémiai K.,
1980. - 2 db ; 25 cm
ISBN 963-05-2394-9
1.
ISBN
2.
ISBN

köt., A - M. - 1980. - 1225 p.
963-05-2395-7
köt., N - Z. - 1980. - 1093 p.
963-05-2396-5

Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l, a párhuzamos címr l.
HUNMARC formátumban
001
0523949
020 ## $a963-05-2394-9
100 10 $aOrszágh$jLászló
$d1907-1984
245 10 $aAngol - magyar nagyszótár
$cOrszágh László

250 ## $a6. kiad.$cutánny.
260 ## $aBudapest$bAkadémiai
K.$c1980
300 ## $a2 db$c25 cm
741 01 $aComprehensive English Hungarian dictionary
787 1# $w0523957
787 1# $w0523965
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USMARC formátumban
001
0523949
020 ## $a963-05-2394-9
100 1# $aOrszágh László
$d(1907-1984)
245 10 $aAngol - magyar nagyszótár
/$cOrszágh László
246 31 $aComprehensive English Hungarian dictionary
250 ## $a6. kiad.$cutánny.
260 ## $aBudapest :$bAkadémiai
K.,$c1980
300 ## $a2 db ;$c25 cm

774 1# $w523957
774 1# $w523965

001
020
245
260
300
787

##
10
##
##
1#

0523957
$a963-05-2395-7
$aA - M
$c1980
$a1225 p.
$w0523949$v1. köt.

001
020
245
260
300
773

##
10
##
##
1#

0523957
$a963-05-2395-7
$aA - M
$c1980
$a1225 p.
$w0523949$g1. köt.

001
020
245
260
300
787

##
10
##
##
1#

0523965
$a963-05-2396-5
$aN - Z
$c1980
$a1093 p.
$w0523949$v2. köt.

001
020
245
260
300
773

##
10
##
##
1#

0523965
$a963-05-2396-5
$aN - Z
$c1980
$a1093 p.
$w0523949$g2. köt.

Ha a bibliográfiai leírás nem a többkötetes könyv egésze alapján készült, a f tétel (a f tételek)
els besorolási adatát az els ként megjelent, illetve az els ként feldolgozott kötet(ek) alapján
megállapítható közös adatokból kell megválasztani az egykötetes könyveknél leírtak szerint.
Ha a kés bb megjelent (feldolgozott) kötetek (ezek valamelyike) a közös adatok közül
megváltozott f címet, illetve szerz (ket), vagy a KSZ3 3.6. szakasz szerinti közrem köd (ke)t
közöl, err l (ezekr l) melléktételt kell készíteni. Az egyes kötetek szerz ségi adatairól
közrem köd i melléktételeket szabad készíteni.
Például:
cédulaformátumban
A f tétel:
Brüll, Karl
Electron tube directory / ed. Karl Brüll. - Baden : BBC, 1970-. 21 cm. - A 2. kötett l szerk. Linner, John
1. vol. - 1970. - 123 p.
2. vol. - 1970. - 167 p.
3. vol. - 1971. - 182 p.
A közrem köd i melléktétel els besorolási adata:
Linner, John
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a többkötetes könyv f címér l
HUNMARC formátumban
001
01002450
100 10 $aBrüll,$jKarl
245 10 $aElectron tube

USMARC formátumban
001
01002450
100 1# $aBrüll, Karl
245 10 $aElectron tube directory

direytory$ced. Karl Brüll
260 ## $aBaden$bBBC$c1970300 ## $c21 cm
500 ## $aA 2. kötett l szerk.
Linner, John
700 11 $aLinner,$jJohn
787 1# $w01002451
787 1# $w01002452
787 1# $w01002453

/$ced. Karl Brüll
260 ## $aBaden :$bBBC,$c1970300 ## $c21 cm
500 ## $aA 2. kötett l szerk.
Linner, John
700 1# $aLinner,$jJohn
774 1# $w01002451
774 1# $w01002452
774 1# $w01002453

001
01002451
260 ## $c1970
300 ## $a123 p.
787 1# $w01002450$v1. vol.

001
01002451
260 ## $c1970
300 ## $a123 p.
773 1# $w01002450$g1. vol.

001
01002452
260 ## $c1970
300 ## $a167 p.
787 1# $w01002450$v2. vol.

001
01002452
260 ## $c1970
300 ## $a167 p.
773 1# $w01002450$g2. vol.

001
01002453
260 ## $c1971
300 ## $a182 p.
787 1# $w01002450$v3. vol.

001
01002453
260 ## $c1971
300 ## $a182 p.
773 1# $w01002450$g3. vol

8.

Átdolgozott m vek, módosított, magyarázatos és
szemelvényes kiadások fötétele

8.1

Ha egy m vet olyan mértékben átdolgoztak, hogy az átdolgozott kiadásban az átdolgozó
min sül szerz nek, illetve az átdolgozás következtében az eredeti m m faja megváltozott, a
bibliográfiai leírás f tételének els besorolási adata az átdolgozó(k) neve, a KSZ3 1.1. és a
KSZ3 1.24. szakaszok el írásai szerint. Háromnál több átdolgozó esetén a KSZ3 3.6.
szakasz el írásait kell figyelembe venni. Az átdolgozás alapjául szolgáló m r l szerz i/cím
szerinti melléktételt kell készíteni.
Például:
cédulaformátumban
A f tétel:
Szakonyi Károly (1931-)
Holt lelkek / Szakonyi Károly komédiája Ny. V. Gogol regényéb l ;
[a színpadi feldolgozás Devecseriné Guthi Erzsébet fordítása alapján
készült]. - Budapest : Magvet , cop. 1979. - 169 p. ; 19 cm
ISBN 963-270-927-6
A szerzo/cím szerinti melléktétel besorolási adatai:
Gogol', Nikolaj Vasil'evi (1809-1852) (alapján)
Mertvye du i (magyar) (átdolg.)
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l, közrem köd i melléktétel a
fordítóról.
HUNMARC formátumban
020 ## $a963-270-927-6
100 10 $aSzakonyi$jKároly$d1931240 10 $aMertvye
du i$imagyar$gátdolg
245 10 $aHolt lelkek$cSzakonyi
Károly komédiája Ny. V.
Gogol regényéb l$e[a

USMARC formátumban
020 ## $a963-270-927-6
100 1# $aSzakonyi Károly$d(1931-)
240 10 $aMertvye
du i$lmagyar$kátdolg
245 10 $aHolt lelkek /$cSzakonyi
Károly komédiája Ny. V.
Gogol regényéb l ; [a
színpadi feldolgozás

260
300
700

700

8.2

színpadi feldolgozás
Devecseriné Guthi Erzsébet
fordítása alapján készült]
## $aBudapest$bMagvet $ccop.
1979
## $a169 p.$c19 cm
10 $aGogol',$jNikolaj
Vasil'evi $d1809-1852
$4alapján
21 $aDevecseriné
Guthi$jErzsébet
$d1892-1965$4ford.

260
300
700

700

színpadi feldolgozás
Devecseriné Guthi Erzsébet
fordítása alapján készült]
## $aBudapest :$bMagvet ,
$ccop. 1979
## $a169 p. ;$c19 cm
1# $aGogol', Nikolaj
Vasil'evi $d(1809-1852)
$4(alapján)
1# $aDevecseriné Guthi
Erzsébet
$d(1892-1965)$4(ford.)

Ha a bibliográfiai leírás egy m magyarázatos (jegyzetekkel, kommentárokkal, kísér
tanulmánnyal megjelentetett) kiadásáról készült, f tételének els besorolási adatát a
magyarázott m adatai alapján kell megválasztani. A magyarázat készít jér l (készít ir l)
közrem köd i melléktételt kell készíteni.
Ha nem dönthet el egyértelm en, hogy a bibliográfiai leírás tárgya magyarázatos kiadás,
vagy a KSZ3 8.3. szakasz szerint önállóan megjelentetett magyarázat, a f tétel(ek) els
besorolási adatát e szakasz el írásai szerint kell megválasztani, és a magyarázat
készít jének (készít inek) nevér l közrem köd i melléktételt kell készíteni.
Például:
cédulaformátumban
Biblia. Újszövetség (magyar)
Újszövetségi szentírás / [ford., magy. és a bevezetéseket írta Gál
Ferenc, Kosztolányi István]. - Budapest : Szent István Társ., 1981. 1023 p. : ill. ; 17 cm
ISBN 963-360-138-X
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l, közrem köd i melléktétel a
magyarázat készít ir l
HUNMARC formátumban
020 ## $a963-360-138-X
130 00 $aBiblia$tÚjszövetség
$imagyar
245 00 $aÚjszövetségi szentírás
$c[ford., magy. és a
bevezetéseket írta Gál
Ferenc, Kosztolányi István]
260 ## $aBudapest$bSzent István
Társ.$c1981
300 ## $a1023 p.$bill.$c17 cm
700 11 $aGál$jFerenc$d1915$4ford., magy., bev.
700 11 $aKosztolányi$jIstván
$d1903-1977$4ford., magy.,
bev.
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USMARC formátumban
020 ## $a963-360-138-X
130 00 $aBiblia.$pÚjszövetség
$l(magyar)
245 00 $aÚjszövetségi szentírás
/$c[ford., magy. és a
bevezetéseket írta Gál
Ferenc, Kosztolányi István]
260 ## $aBudapest :$bSzent István
Társ.,$c1981
300 ## $a1023 p. :$bill. ;$c17 cm
700 1# $aGál Ferenc$d(1915-)
$4(ford., magy., bev.)
700 1# $aKosztolányi István
$d(1903-1977)$4(ford.,
magy., bev.)

Ha a bibliográfiai leírás olyan önállóan megjelentetett magyarázatról készült, amelyhez a
magyarázott m b l közölt részletek, idézetek, vagy a magyarázott m teljes szövege csak
illusztrációként vagy függelékként járulnak, a f tétel els besorolási adatát a magyarázat
adatai alapján a KSZ3 1.1., a KSZ3 1.24. és a KSZ3 3.6. szakasz el írásainak
figyelembevételével kell megválasztani. A magyarázott m r l tárgyi melléktételt kell készíteni.
Például:
cédulaformátumban
Gecse Gusztáv (1932-)
Bibliai történetek / Gecse Gusztáv. - [Budapest] : Kossuth, 1981. 405 p. : ill. ; 24 cm

ISBN 963-09-1772-6
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l, tárgyi melléktétel a
magyarázott m r l.
HUNMARC formátumban
020 ## $a963-09-1772-6
100 10 $aGecse$jGusztáv$d1932245 10 $aBibliai történetek
$cGecse Gusztáv
260 ## $a[Budapest]$bKossuth
$c1981
300 ## $a405 p.$bill.$c24 cm
630 04 $aBiblia
8.4

USMARC formátumban
020 ## $a963-09-1772-6
100 1# $aGecse Gusztáv$d(1932-)
245 10 $aBibliai történetek
/$cGecse Gusztáv
260 ## $a[Budapest] :$bKossuth,
$c1981
300 ## $a405 p. :$bill. ;$c24 cm
630 04 $aBiblia

Ha a bibliográfiai leírás egy m szemelvényes kiadásáról, vagy egy m nek valamely részletét
tartalmazó kiadásáról készült, és e kiadásnak (a részletnek) nincs saját, a teljes m címét l
eltér címe, illetve, ha a KSZ3 3. fejezetének el írásai egységesített cím alkalmazását írják
el , f tételének els besorolási adatát a teljes m f tételének els besorolási adatával
megegyez en kell megválasztani. A kiadásnak a teljes m t l eltér volta jelölhet .
Ha azonban a szemelvényes kiadásnak vagy részletnek (részm nek) saját, a teljes m
címét l eltér f címe van, és a teljes m címét egységesített címként a bibliográfiai tétel nem
tartalmazza, a f tétel els , illetve második besorolási adata a f cím.
Például:
cédulaformátumban
Biblia. Ószövetség (magyar) (vál.)
Biblia, Ótestamentum : válogatás a Vizsolyi Bibliából / [ford.
Károlyi Gáspár] ; [vál., sajtó alá rend., az el szót és a jegyzeteket
írta Gerencsér Zsigmond]. - Budapest : Európa, 1997. - 394 p. ; 20
cm. - (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 963-07-6206-4
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l, a sorozat címér l,
közrem köd i melléktétel a fordítóról és a válogatás szerkeszt jér l
HUNMARC formátumban
020 ## $a963-07-6206-4
130 00 $aBiblia$tÓszövetség
$imagyar$qvál.
245 00 $aBiblia, Ótestamentum
$bválogatás a Vizsolyi
Bibliából$c[ford. Károlyi
Gáspár]$e[vál., sajtó alá
rend., az el szót és a
jegyzeteket írta Gerencsér
Zsigmond]
260 ## $aBudapest$b Európa
$c1997
300 ## $a394 p.$c20 cm
440 #0 $aEurópa diákkönyvtár
$x1215-4989
700 11 $aKároli$jGáspár
$d1529-1591
700 11 $aGerencsér$jZsigmond
$d1929cédulaformátumban
Arany János (1817-1882)
Családi kör (részletek)

USMARC formátumban
020 ## $a963-07-6206-4
130 00 $aBiblia.$pÓszövetség
$l(magyar)$k(vál.)
245 00 $aBiblia, Ótestamentum
:$bválogatás a Vizsolyi
Bibliából /$c[ford. Károlyi
Gáspár] ; [vál., sajtó alá
rend., az el szót és a
jegyzeteket írta Gerencsér
Zsigmond]
260 ## $aBudapest :$bEurópa,
$c1997
300 ## $a394 p. ;$c20 cm
490 0# $a(Európa diákkönyvtár,
$x1215-4989)
700 1# $aKároli Gáspár
$d(1529-1591)
700 1# $aGerencsér Zsigmond
$d(1929-)

Este van, este van : Arany János verséb l gyermekeknek / Reich
Károly rajz. - 3. kiad. - Budapest : Móra, 1981. - Lapozó (12 p.) :
ill., színes ; 18x24 cm
ISBN 963-11-2465-7
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a f címr l, az egységesített címr l,
közrem köd i melléktétel az illusztrátorról
HUNMARC formátumban
020 ## $a963-11-2465-7
100 10 $aArany$jJános$d1817-1882
240 10 $aCsaládi kör$qrészletek
245 10 $aEste van, este van
$bArany János verséb l
gyermekeknek$cReich Károly
rajz.
250 ## $a3. kiad.
260 ## $aBudapest$bMóra$c1981
300 ## $aLapozó (12 p.)$bill.,
színes$c18x24 cm
700 11 $aReich$jKároly
$d1922-1988$4ill.
8.5

USMARC formátumban
020 ## $a963-11-2465-7
100 1# $aArany János$d(1817-1882)
240 10 $aCsaládi kör$k(részletek)
245 10 $aEste van, este van
:$bArany János verséb l
gyermekeknek /$cReich Károly
rajz.
250 ## $a3. kiad.
260 ## $aBudapest :$bMóra,$c1981
300 ## $aLapozó (12 p.) :$bill.,
színes ;$c18x24 cm
700 1# $aReich Károly
$d(1922-1988)$4(ill.)

Ha egy m höz (annak valamely kiadásához) önálló kiadványként jelent meg pótlás, mutató
vagy kiegészítés, azt mind a bibliográfiai leírás, mind a besorolási adatok megválasztása
szempontjából önálló m ként kell kezelni. Arról a m r l, amelyhez a pótlás, mutató vagy
kiegészítés készült, tárgyi melléktételt kell készíteni (lásd KSZ3 4.4).
Például:
cédulaformátumban
A f tétel:
Pótlás "A szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogszabályok" cím
m höz / [összeáll. Gellért György, Zoltán Ödön]. - Budapest :
Közgazd. és Jogi Kvk., 1983. - 80 p. ; 14 cm. - (Kis jogszabály
sorozat, ISSN 0134-0964)
ISBN 963-221-368-8
Megjegyzés: cím szerinti melléktétel készül/készülhet a sorozati címr l, közrem köd i
melléktétel az összeállítókról, tárgyi melléktétel az alapm r l
HUNMARC formátumban
020 ## $a963-221-368-8
245 00 $aPótlás "A szellemi
alkotásokkal kapcsolatos
jogszabályok" cím
m höz$c[összeáll. Gellért
György, Zoltán Ödön]
260 ## $aBudapest$bKözgazd. és
Jogi Kvk.$c1983
300 ## $a80 p.$c14 cm
440 #0 $aKis jogszabály
sorozat$x0134-0964
700 11 $aGellért$jGyörgy
$4összeáll.
700 11 $aZoltán$jÖdön$d1915$4összeáll.
630 24 $aA szellemi alkotásokkal
kapcsolatos jogszabályok

USMARC formátumban
020 ## $a963-221-368-8
245 00 $aPótlás "A szellemi
alkotásokkal kapcsolatos
jogszabályok" cím m höz
/$c[összeáll. Gellért
György, Zoltán Ödön]
260 ## $aBudapest :$bKözgazd. és
Jogi Kvk.,$c1983
300 ## $a80 p. ;$c14 cm
490 0# $a(Kis jogszabály
sorozat,$x0134-0964)
700 1# $aGellért György
$4(összeáll.)
700 1# $aZoltán Ödön$d(1915-)
$4(összeáll.)
630 24 $aA szellemi alkotásokkal
kapcsolatos jogszabályok

9.

Utalók
Személynevek, testületi nevek, rendezvénynevek esetében, ha a bibliográfiai tétel számára
megválasztott els , illetve második besorolási adat(ok) (személynév, cím) alakja eltér
ugyanezen adat(ok)nak a bibliográfiai leírásban közölt alakjától, vagy feltételezhet , hogy az
adatot a besorolási adattól eltér változatban keresik, e változat(ok)ról utalót kell készíteni. Az
utalók a besorolási rekordba kerülnek. (A részletes szabályokat személynevek esetén a
KSZ4, testületi nevek esetében pedig a KSZ5 tartalmazza.) A MOKKA adatbázisában a címek
esetében utaló nem készül, csak melléktételek (a részletes szabályokat a KSZ6 tartalmazza).
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