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1.

Általános el írások

1.1

Testületnek min sül minden jogi személy, melyet saját hivatalos név azonosít.
Testületnek min sülnek - az egyéni kiállítások kivételével - a rendezvények (konferenciák,
kiállítások, vásárok, fesztiválok, versenyek stb.), ha:
hivatalos nevüknek nyelvtanilag elválaszthatatlan része a rendezvény típusának megnevezése,
vagy ha
a rendezvény saját hivatalos nyelv kiadványain a típusjelöl kifejezésnek a rendezvény
nevéhez tartozását más módon (pl. tipografizálással) egyértelm en jelöli.
A fentieken kívül testületnek min sülnek az alapítványok, továbbá az együttm ködési rendszerek
és programok is, ha azonosításukat biztosító hivatalos nevük van.

1.2

A testületi név-rekord adatai:
A testület nevér l besorolási rekord készül a MOKKÁ-ban
A testületi név besorolási rekord adatai:
a testület egységesített neve: hívójele a HUNMARC és az USMARC besorolási formátumban:
110, 111 (lásd KSZ5 1.3 )
a testület névváltozata - "lásd" utaló hívójele a HUNMARC és az USMARC besorolási
formátumban: 410*, 411* (lásd KSZ5 1.4 )
a testület névváltozása - "lásd még" utaló: hívójele a HUNMARC és az USMARC besorolási
formátumban: 510*, 511* (lásd KSZ5 1.5 )
megjegyzések a besorolási adat forrásáról: hívójele a HUNMARC és az USMARC besorolási
formátumban: 670*, 675*, 678* (lásd KSZ5 1.6 )
bels és nyilvános általános megjegyzések: hívójelek a HUNMARC és az USMARC besorolási
formátumban: 667* és 680* (lásd KSZ5 1.7)
a testületi név-rekordot létrehozó könyvtár kódja: hívójele a HUNMARC és az USMARC
besorolási formátumban: 040 (lásd KSZ5 1.8)

1.3

A testület egységesített neve

1.3.1 Az egységesített név az a név, amelyen a testület m ködését kifejti (amelyen magát saját hivatalos
nyelv kiadványain megnevezi), illetve amely néven a testületet a m ködési területének
(székhelyének) megfelel bibliográfiai gyakorlat számontartja.
Valamely testületnek csak egy egységesített neve lehet és egy bizonyos egységesített név csak
egyetlen testületre vonatkozhat (lásd még KSZ5 7.1).
Az azonos nev testületeket az egységesített név kiegészít adataival meg kell különböztetni
egymástól.
1.3.2

A testület egységesített neve a bibliográfiai rekordban besorolási adatként a következ hívójel
mez kben fordul el :
HUNMARC és USMARC bibliográfiai formátumban
110 = testületi név - f tétel
610* = testületi név - tárgyi melléktétel
710* = testületi név - további (f tétel vagy melléktétel)
111 = rendezvénynév - f tétel
611* = rendezvénynév - tárgyi melléktétel

711* = rendezvénynév - további (f tétel vagy melléktétel)
A KSZ5 a továbbiakban a testületi nevek besorolási rekordjaira ad példákat. A bibliográfiai
rekordban szerepl egységesített neveket a KSZ5 1.9 - 7.6 szakaszaiban az egységesített névre
vonatkozó el írások figyelembe vételével kell megválasztani és közölni
Megjegyzések:
A példákban a névváltozat - "lásd" utalót a " " jel, a névváltozás - "lásd még" utalót "-->>" jelöli, a
szerkeszt i magyarázatokat pedig szögletes zárójelbe tesszük. Ezután mutatjuk be a példákat a
különböz MARC formátumokban. A példákban a rendszót félkövér bet formával jelöljük
1.3.3

Az adatelemek tartalomjelöl i:
A testület egységesített neve tartalomjelöl i:
HUNMARC besorolási formátumban:

hívójel: 110
indikátorok

els indikátor:

1= Államhatalmi, államigazgatási szerv
(a testületi név rendszó
neve
elemének típusa)
2= Állandó testület neve
második indikátor
térköz
almez azonosítók:
$a = rendszó
(m ködési terület földrajzi neve, hivatalos teljes név, hivatalos rövid név,
közkelet név, alárendelt testületi név)
$b = egyéb névelem: alárendelt testület neve, stb.
(államhatalmi/államigazgatási szerv (módosított) neve, tisztségvisel funkciója,
külképviseleti szerv közkelet neve, alárendelt testület neve, rendezvény
típusának megjelölése)
$c = kiegészít adat: földrajzi
(székhely, m ködési terület)
$d = kiegészít adat: kronologikus
a testület alapításának/megsz nésének éve, a rendezvény ideje
$g = kiegészít adat: név
(tisztségvisel neve, testület típusa, f testület neve
$n = kiegészít adat: megkülönböztet sorszám

USMARC besorolási formátumban:

hívójel: 110
indikátorok

els indikátor:

0 = Állandó testület neve (invertált formában)
1= Államhatalmi, államigazgatási szerv neve
2= Állandó testület neve (egyenes szórend)
térköz

második indikátor:
almez azonosítók:
$a = rendszó
(m ködési terület földrajzi neve, hivatalos teljes név, hivatalos rövid név,
közkelet név, alárendelt testületi név)
$b = egyéb névelem: alárendelt testület neve, stb.
(államhatalmi/államigazgatási szerv (módosított) neve, tisztségvisel funkciója,
külképviseleti szerv közkelet neve, alárendelt testület neve, rendezvény
típusának megjelölése)
$c = kiegészít adat: a rendezvény megtartásának helye
$d = kiegészít adat: a rendezvény megtartásának éve
$g = kiegészít adat: egyéb, vegyes
$n = kiegészít adat: a rendezvény megkülönböztet sorszáma

A rendezvény egységesített neve tartalomjelöl i:
HUNMARC besorolási formátumban:

hívójel: 111
indikátorok:

els indikátor (a rendezvénynév típusa): 2 = rendezvénynév
második indikátor:
térköz
almez azonosítók:
$a = rendszó
(hivatalos teljes név, hivatalos rövid név, alárendelt rendezvénynév)
$b* = egyéb névelem: alárendelt rendezvény neve
$c* = kiegészít adat: földrajzi
(rendezvény megtartásának helye)
$d* = kiegészít adat: kronologikus
(rendezvény megtartásának éve)
$n = kiegészít adat: megkülönböztet sorszám
USMARC besorolási formátumban:

hivójel: 111
indikátorok

els indikátor:

0 = Állandó testület neve (invertált formában)
1= Államhatalmi, államigazgatási szerv neve
2= A testület neve (egyenes szórend)
térköz

második indikátor:
almez azonosítók:
$a = rendszó
(hivatalos teljes név, hivatalos rövid név, alárendelt rendezvénynév)
$e* = egyéb névelem: alárendelt rendezvény neve
$c = kiegészít adat: a rendezvény megtartásának helye
$d = kiegészít adat: a rendezvény megtartásának éve
$n = kiegészít adat: a rendezvény megkülönböztet sorszáma
1.4

A testület névváltozata - "lásd" utaló

1.4.1

A testület névváltozata a testületnek az egységesített névt l lényegesen eltér neve (névalakja). A
névváltozat lehet:
a testületnek az egységesített név megválasztásánál mell zött hivatalos neve,
a testület közkelet neve (pl. mozaikszó, bet szó, rövidített névalak, stb.)
az egységesített név, illetve a hivatalos név valamilyen módosított (rendszerint formalizált)
alakja,
a testületi névnek az egységesített névt l eltér nyelv , illetve átírású alakja, vagy az
egységesített névnek a rendezést befolyásoló mérték helyesírási változata, továbbá
összetett testületi név esetén az összetételt alkotó nevek - az els kivételével
alárendelt testületi név esetén az alárendelt testület(ek) neve
a testületi név olyan egyéb változata, melynek forrása a besorolási rekordhoz kapcsolódó
bibliográfiai rekordok valamelyike.
A kötelez en feltüntetend névváltozatokról a jelen szabályzat részletes el írásai intézkednek.
Nem min sül névváltozatnak a bibliográfiai tételben szerepl név, ha az
az egységesített név ragozott alakja, vagy ha
a név csak a kiegészít adatok tekintetében (hiányában, a szabványtól eltér alakjában,
sorrendjében) különbözik az egységesített névt l, vagy pedig ha
a bibliográfiai rekordban szerepl megjelölés a tényleges testületi nevet helyettesít körülírás,
ill. a testülettípus megnevezése csupán (pl. az intézet, a vállalat).

Ha a testület egységesített nevét l eltér nevének (névalakjának) közlése a fentiek miatt nem tilos,
e név (névalak) névváltozatként akkor is feltüntethet , ha közlését a részletes szabályok kötelez
adatként nem írják el .
Valamely testületnek több névváltozata lehet. Ugyanaz a névváltozat több testületre vonatkozhat; e
névváltozatokat - kiegészít adatokkal - lehet leg egyéníteni kell. A névváltozatokhoz kapcsolódó
kiegészít adatok rendszerint azonosak az egységesített név kiegészít adataival, de lehetnek
azoktól eltér ek is.
A névváltozat - "lásd" utaló a testület egységesített nevét l eltér névváltozatról utal az
egységesített névre.
1.4.2

Az adatelemek tartalomjelöl i:
Az adatelemek tartalomjelöl i:
A testület névváltozata - "lásd" utaló tartalomjelöl i:
HUNMARC besorolási formátumban:

hívójel: 410*
indikátorok:
megegyeznek a 110 - Testület egységesített neve indikátoraival
almez azonosítók:
az "o" almez kivételével megegyeznek a 110 - Testület egységesített neve
almez azonosítóival
$o = kiegészít adat: magyarázat
USMARC besorolási formátumban:

hívójel: 410*
indikátorok:
megegyeznek a 110 - Testület egységesített neve indikátoraival
almez azonosítók:
megegyeznek a 110 - Testület egységesített neve almez azonosítóival
A rendezvény névváltozata - "lásd" utaló tartalomjelöl i:
HUNMARC besorolási formátumban:

hívójel: 411*
indikátorok:
megegyeznek a 111 - Rendezvény egységesített neve indikátoraival
almez azonosítók:
az "o" almez kivételével megegyeznek a 111 - Rendezvény egységesített neve
almez azonosítóival
$o = kiegészít adat: magyarázat
USMARC besorolási formátumban:

hívójel: 411*
indikátorok:
megegyeznek a 111 - Rendezvény egységesített neve indikátoraival
almez azonosítók:
megegyeznek a 111 - Rendezvény egységesített neve almez azonosítóival
1.5

A testület névváltozása - "lásd még" utaló

1.5.1

A testület tartós és lényeges névváltozása, ill. az egységesített név valamely kötelez kiegészít
adatának megváltozása esetén, az adott rekordban egységesített névként közölt nevet
megel z en, ill. követ en használt nevet kell az adatelemben leírni. Ha a változás id pontja ismert,
évszáma - a név után - kerek zárójelben megadható [például (1986 el tt), (1986 után)].

A testület lényegtelen vagy átmeneti névváltozása esetén a megváltozott (ill. a változást megel z )
nevet névváltozatként ("lásd" utaló) kell kezelni.
Többszöri névváltozás esetén a rekordban a változást megel z /követ összes nevet közölni kell.
A testület névváltozása - "lásd még" utaló készítésekor az egyik egységesített név utal a másik
egységesített névre.
1.5.2

Az adatelemek tartalomjelöl i:
Az adatelemek tartalomjelöl i:
A testület névváltozása - "lásd még" utaló tartalomjelöl i:
HUNMARC besorolási formátumban:

hívójel: 510*
indikátorok:
megegyeznek a 110 - Testület egységesített neve indikátoraival
almez azonosítók:
az "o" almez kivételével megegyeznek a 110 - Testület egységesített neve
almez azonosítóival
$o = kiegészít adat: magyarázat
USMARC besorolási formátumban:

hívójel: 510*
indikátorok:
megegyeznek a 110 - Testület egységesített neve indikátoraival
almez azonosítók:
megegyeznek a 110 - Testület egységesített neve almez azonosítóival
A rendezvény névváltozása - "lásd még " utaló tartalomjelöl i:
HUNMARC besorolási formátumban:

hívójel: 511*
indikátorok:
megegyeznek a 111 - Rendezvény egységesített neve indikátoraival
almez azonosítók:
az "o" almez kivételével megegyeznek a 111 - Rendezvény egységesített neve
almez azonosítóival
$o = kiegészít adat: magyarázat
USMARC besorolási formátumban:

hívójel: 511*
indikátorok:
megegyeznek a 111 - Rendezvény egységesített neve indikátoraival
almez azonosítók:
megegyeznek a 111 - Rendezvény egységesített neve almez azonosítóival
A testület névváltozására vonatkozó részletes el írásokat lásd a KSZ5 7. fejezetében.
1.6

Megjegyzések a testület egységesített nevének megállapításához használt forrásokról
A forrás megjelölésére a besorolási rekord két megjegyzés-mez je szolgál (lásd KSZ5 1.6.1 és
KSZ5 1.6.2
A forrás a MOKKÁ-ban közölhet . A forrás neve rövidíthet , ill. bet jelével jelölhet . Az alábbi
besorolási adattárakat a következ rövidítésekkel kell jelölni:
Magyar Nemzeti Bibliográfia besorolási adattára = MNB

Library of Congress Names = LCN
1.6.1

Megjegyzés a besorolási adat forrásáról

1.6.1.1 A testület egységesített nevének megállapításához használt, hiteles adatokat tartalmazó forrás
(adattár, authority fájl stb.) megjelölése
1.6.1.2 Az adatelem tartalomjelöl i HUNMARC és USMARC besorolási formátumban:

hívójel: 670*
indikátorok:
mindkét indikátor térköz
almez azonosítók:
$a = hivatkozás a személy egységesített nevének megállapításához használt
forrásra
$b = az információ helye a forráson belül
Az információ helye a forrásban: a "a" almez ben megnevezett kiadványon belüli pontos hely
megjelölése (pl. 3. köt.)
1.6.2

Egyéb adatforrás

1.6.2.1 A testület egységesített nevének megállapításához használt, de adatkiegészítésre nem
alkalmazható, egyéb forrás jelzése.
1.6.2.2 Az adatelem tartalomjelöl i HUNMARC és USMARC besorolási formátumban:

hívójel: 675*
indikátorok:
mindkét indikátor térköz
almez azonosítók:
$a* = a forrás megnevezése
1.6.3

Kiegészít bibliográfiai/történeti adatok

1.6.3.1 Kiegészít , tájékoztató adatok a testületr l (típusáról, nemzeti hovatartozásáról), annak nevér l, a
testület névváltozása esetén, a névváltozással összefügg lényeges szervezeti változásokról (a
testület típusának/státusának, m ködési területének megváltozásáról, valamely testületb l való
kiválásáról, vagy más testületbe való beolvadásáról, ill. más testülettel való egyesülésér l).
1.6.3.2 Az adatelem tartalomjelöl i HUNMARC és USMARC besorolási formátumban:

hívójel: 678*
indikátorok:

els indikátor: az adat jellege

második indikátor:
almez azonosítók:
$a* = a megjegyzés szövege
$b = a megjegyzés szövegének részletezése
1.7

Bels és nyilvános általános megjegyzés

1.7.1

A megjegyzés bels használatra

# = nincs megadva
0 = életrajzi adat
2 = adminisztratív történeti adat
térköz

A feldolgozók számára hasznos adatok:
a testületr l (pl. a testület típusáról, állandó székhelyének hiányáról, nemzeti/területi
hovatartozásáról, nemzetközi testület székhelyér l) vagy

a testület nevér l (pl. az eredeti nyelv név ismeretlen voltáról, a név valamely elemének
változatairól, a név írásrendszerér l.
Az adatelem tartalomjelöl i HUNMARC és USMARC formátumban:

hívójel: 667*
indikátorok:
mindkét indikátor térköz
almez azonosítók:
$a = a megjegyzés szövege
HUNMARC formátumban érvényes még a $c almez (nem kötelez , nem ismételhet ) = a forrást alkalmazó bet jele/kódja

Példa:
110 2# $aLawrence Livermore National Laboratory
667 ## $aAlapítójáról (Ernest O. Lawrence) elnevezett intézet,
székhelye: Livermore, Calif., US
1.7.2

Nyilvános általános megjegyzés
A besorolási rekord 110, 410, 510, illetve 111, 411, 511 mez iben lév adatokkal kapcsolatos,
közérdekl désre számot tartó adatok, illetve magyarázatok.
Az adatelem tartalomjelöl i HUNMARC és USMARC besorolási formátumban:

hívójel: 680*
indikátorok:
mindkét indikátor térköz
almez azonosítók:
$a* = a besorolási adat megnevezése
$i* = magyarázó szöveg
1.8

A testületi név-rekordot készít könyvtár kódja
Az adatelem tartalomjelöl i HUNMARC és USMARC besorolási formátumban:

hívójel: 040
indikátorok:
mindkét indikátor térköz
almez azonosítók:
$a = a rekordot létrehozó intézmény kódja
Kötelez : a MOKKA tagkönyvtár bet jelét kell megadni.

1.9

A testületi név szerkezeti részei
A testületi név (mind az egységesített név, mind a névváltozat) a besorolási adatban az alábbi
szerkezeti részekb l állhat:
rendszó,
egyéb névelem,
kiegészít adat.
Valamely testületi név több egyéb névelemet tartalmazhat és a névnek (mind a rendszóként, mind
az egyéb névelemként leírtnak) több kiegészít adata lehet. Mind a rendszó, mind az egyéb
névelem rendszerint több szóból álló név.
A testületi név szerkezeti elemeit a HUNMARC és USMARC besorolási formátumokban
almez azonosítókkal megkülönböztetett almez kbe tagoltan kell leírni.
Almez azonosítók:

HUNMARC besorolási formátumban
rendszó: $a
egyéb névelem: $b*
kiegészít adat: $c* $d* $g $n $o*

USMARC besorolási formátumban
rendszó: $a
egyéb névelem: $b* $e*
kiegészít adat: $c $d* $g $n*

A különböz típusú szerkezeti részeket egyezményes jelek min sítik az alábbiak szerint:
minden egyes egyéb névelem el tt pont és térköz (. ),
a kiegészít adatot pedig kerek zárójelbe kell foglalni. (( ))
Az egyéb névelem és a kiegészít adatok közlésmódja
ha több eltér típusú kiegészít adat van (pl. sorszám és a székhely neve) ezek mindegyikét
külön-külön kerek zárójelben kell leírni. Az azonos típusú kiegészít adatokat (pl. két székhely
nevét) térköz pontosvessz térközzel
( ; ) kell tagolni. A pontosvessz t térköz el zi meg és térköz követi.
vessz (, )a közös kerek zárójelen belüli tagoló jel, ha a kiegészít adat maga is testületi név
és e testület székhelyét is közölni kell.
ha a kiegészít adat olyan városnév, melyet a megfelel ország/állam különböztet meg, a
közös kerek zárójelen belül az utóbbit vessz (, ) el zi meg.
ha a kiegészít adatként leírt székhely neve valamely város és valamely városrész nevéb l,
vagy két összekapcsolandó évszámból áll, kapcsolatukat köt jellel (-) kell jelölni.
A nem földrajzi név-típusú kiegészít adatok közül:
magyarul kell közölni a "testület" megjelölést (lásd KSZ5 2.5);
a rendezvény nevének nyelvével megegyez nyelven kell feltüntetni a rendezvény típusának
megnevezését,
számjegyes formában (arab számmal) kell közölni a megkülönböztet sorszámot, a
rendezvény megtartásának évét, illetve keltét (lásd KSZ5 1.14, KSZ5 6.2), a testület
alapításának évét, névváltozás esetén a változás id pontjára (például 1965-t l), vagy a
névhasználat id tartamára vonatkozó évszámot/évszámokat (például 1980-1988).
Ha a kiegészít adat földrajzi név:
Az országok nevét közkelet rövid nevük magyar nyelv alakjában írjuk le.
Ha az ország közkelet rövid nevének nincs magyar nyelv alakja, hivatalos nyelv alakjában
(ezek egyikén, lásd még KSZ5 2.3) kell leírni.
Ha az országnak nincs közkelet rövid neve, a magyar nyelv hivatalos államnév közlend .
Az országnevek megállapításához ajánlott forrás az MSZ ISO 3166 szabvány,
Tagállamok és más (településnél nagyobb) igazgatási területek nevét hivatalos nyelv
alakjukban (ezek egyikén) kell leírni. Az igazgatási terület típusának nevét (pl. state, megye,
département) csak akkor adjuk meg, ha közlését a név szerkezete (pl. jelz s szerkezet),
írásmódja (pl. egybeírás), vagy a név azonosíthatósága elengedhetetlenné teszi.
A városok és más önálló települések nevét eredeti, hivatalos nyelv alakjukban írjuk le.
Ha a helység azonosíthatósága miatt szükséges, a városnév után földrajzi megkülönböztet jét
vagy valamilyen más adatot (pl. a tagállam vagy az ország nevét) is feltüntetjük. Ha a tagállam
vagy az ország nevének van a térképészeti gyakorlatban meghonosodott rövid alakja is, ezt
adjuk meg.
Saját névvel megkülönböztetett városrész nevét a székhely nevének részeként csak akkor írjuk
le, ha a testület székhelyeként a két nevet együtt, vagy csak a városrész nevét használja. A
helységnévhez köt jellel kapcsoljuk a városrész nevét.
Ha valamely ország, tagállam, város vagy más igazgatási terület neve megváltozik, a földrajzi
nevekre is a testületek névváltozására vonatkozó el írásokat kell alkalmazni.
Megjegyzés: A földrajzi nevek közlésmódjára vonatkozó el írásokat kell alkalmazni az
államhatalmi/államigazgatási szervek m ködési területének megnevezésénél is, a KSZ5 4.1.2
szakaszban meghatározott eltérésekkel.

A kiegészít adatok használata
A kiegészít adatok használatáról a testülettípusokra vonatkozó részletes szabályok (KSZ5 2-6.
fejezet) intézkednek.
A kötelez en el írt használaton kívül a földrajzi kiegészít adatok akkor is alkalmazhatók, ha
közlésük a testület azonosíthatósága érdekében célszer . Például:
ha a testületnek több székhelye van, közülük nemcsak a f székhely (vagy az els székhely)
neve, hanem a második városnév is közölhet (lásd KSZ5 2.4.2);
ha a testület nevét nem eredeti nyelv alakjában közöljük és nevében nincs nemzeti/földrajzi
hovatartozásra utaló kifejezés, székhelyének neve pedig ismeretlen, illetve a testületre "nem
jellemz ", kiegészít adatként megadható a megfelel állam (ország) neve;
az azonos nev pártok, érdekvédelmi szervezetek, egyesületek szintén az állam (ország)
nevével különböztethet k meg.
Ha pedig a testület másképp nem azonosítható, kiegészít adatként közölhet alapításának éve is.
A kiegészít adatok sorrendje
Ha a testületi névnek több kiegészít adata van:
a kötelez kiegészít adatok megel zik az ajánlottakat, a kötelez kiegészít adatok közül
a "testület" megjelölés és a rendezvény típusának a megnevezése megel z minden más
kiegészít adatot;
a sorszám a testület típusától függ en vagy megel zi, vagy pedig követi a székhely (m ködési
terület) nevét;
a sorszám és/vagy az alárendelt testület székhelyének neve megel zi a kiegészít adatként
leírt f testület nevét;
a rendezvény kiegészít adatainak sorrendje: (sorszám) (évszám vagy keltezés) (székhely
neve).
A testületi név leggyakrabban el forduló szerkezeti sémái:
Rendszó (kiegészít
Például:

adat)

Az egységesített név
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest)
HUNMARC formátumban
110 2# $aMagyar Tudományos Akadémia$cBudapest
USMARC formátumban
110 2# $aMagyar Tudományos Akadémia (Budapest)
Rendszó. Egyéb névelem
Például:
az egységesített név
Magyar Könyvtárosok Egyesülete. Vándorgy lés
HUNMARC formátumban
110 2# $aMagyar Könyvtárosok Egyesülete$bVándorgy lés
USMARC formátumban
110 2# $aMagyar Könyvtárosok Egyesülete.$bVándorgy lés
Rendszó (kiegészít
Például:

adat). Egyéb névelem

az egységesített név

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Állam- és Jogtudományi
Kar
HUNMARC formátumban
110 2# $aEötvös Loránd Tudományegyetem$cBudapest$bÁllam- és
Jogtudományi Kar
USMARC formátumban
110 2# $aEötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest).$bÁllam- és
Jogtudományi Kar
Rendszó. Egyéb névelem. Egyéb névelem
Például:
az egységesített név
Magyarország. Földm velésügyi Minisztérium. Biológiai Alapok
Fejlesztési F osztály
HUNMARC formátumban
110 1# $aMagyarország$bFöldm velésügyi Minisztérium$bBiológiai
Alapok Fejlesztési F osztály
USMARC formátumban
110 1# $aMagyarország.$bFöldm velésügyi Minisztérium.$bBiológiai
Alapok Fejlesztési F osztály
Rendszó (kiegészít
Például:

adat) (kiegészít

adat)

az egységesített név
International congress for the study of child language (1987)(Lund)
HUNMARC formátumban
111 2# $aInternational congress for the study of child
language$d1987$cLund
USMARC formátumban
111 2# $aInternational congress for the study of child
language$d(1987)$c(Lund)
Rendszó (kiegészít
Például:

adat ; kiegészít

adat)

az egységesített név
Pannon Agrártudományi Egyetem (Keszthely ; Kaposvár)
HUNMARC formátumban
110 2# $aPannon Agrártudományi Egyetem$cKeszthely ; Kaposvár
USMARC formátumban
110 2# $aPannon Agrártudományi Egyetem (Keszthely ; Kaposvár)
Rendszó (kiegészít
Például:

adat, ennek kiegészít

adata)

az egységesített név
Cambridge Press (Cambridge, Mass.)
HUNMARC formátumban
110 2# $aCambridge Press$cCambridge, Mass.
USMARC formátumban
110 2# $aCambridge Press (Cambridge, Mass.)
Rendszó (összekapcsolódó kiegészít
Például:

adat 1. eleme-2. eleme)

az egységesített név
Magyar Dolgozók Pártja (1953-1954)

HUNMARC formátumban
110 2# $aMagyar Dolgozók Pártja$d1953-1954
USMARC formátumban
110 2# $aMagyar Dolgozók Pártja (1953-1954)
1.10

A testületi név írásrendszere
A testületi nevet a besorolási adatban latin bet s írással kell közölni. Az ett l eltér írásrendszer
neveket a megfelel átírási szabvány alapján át kell írni. (Az átírási szabványokra, táblázatokra
vonatkozóan lásd KSZ1 1.függelék).
Nem szabad azonban átírni a névben szimbólumként használt idegen írásrendszer elemeket (pl.
a tudományos jelként alkalmazott görög bet ket), ha e jelek a rendszer jelkészletében szerepelnek.
Ha a szimbólumként használt idegen írásrendszer bet a rendszer jelkészletéb l hiányzik,
helyette a bet nevét, lehet leg a testületi név nyelvével megegyez nyelven, ha pedig ez nem
állapítható meg, magyarul kell közölni. Ez esetben a hivatalos névalakról magyarázó megjegyzést
kell készíteni (például A hivatalos névben a szimbólumok görög bet kkel).
Szabványos átírás hiányában, egységesített névként a testület által használt bet írású névalakot
(ennek romanizációját) kell közölni. Ha ilyen névalak nincs, az eredeti nyelv név helyett a testület
magyar nyelv , vagy más európai nyelv neve (ezek egyike) az egységesített név. Több európai
nyelv névváltozat esetében, az egységesített név megválasztásánál el nyben részesítend k el nyük sorrendjében - a következ nyelv nevek: magyar, angol, francia, német, orosz, spanyol.
Ha a kapcsolódó bibliográfiai rekord az egységesített névt l eltér átírásban tartalmazza a testület
nevét, ez névváltozat - "lásd" utalóként közölhet .

1.11

A testületi név nyelvtani alakja
A besorolási adatban a testületi nevet alanyesetben, a névhez nem tartozó toldalékokat (ragokat,
jeleket) elhagyva kell leírni.

1.12

A testületi név helyesírása
A testületi név helyesírását (régies írásmód, egybeírás, köt jeles írásmód stb.) a besorolási
adatban híven tükrözni kell. Ha a nevet a forrás (illetve a bibliográfiai rekord) sajtóhibával közli, e
sajtóhibát a besorolási rekordban nem követjük és csak a javított nevet írjuk le egységesített
névként, a sajtóhibás alakot névváltozat - "lásd" utalóban kell közölni.
Ha a név forrása valamilyen adattár/authority fájl, és a névben ae, oe vagy ue szerepel, akkor a
neveket ellen rizni, és szükség esetén rekonstruálni kell.
Például
az "ae" értéke lehet: ä vagy ae
az "oe" értéke lehet: ö vagy oe
az "ue" értéke lehet: ü vagy ue.
Ha a testületi név mozaikszó és a forráson bet it szóközök és/vagy pontok tagolják, az
egységesített név közlésekor ezeket figyelmen kívül kell hagyni. Az egységesített név
megállapításánál mell zött névalak névváltozatként közölhet .
A testületi név diakritikus jeleit az adott nyelv helyesírási szabályainak megfelel en kell alkalmazni.
A hiányzó jeleket pótolni, a téveseket helyesbíteni kell.

1.13

Nagybet k használata

A testületi név kezd szavát mind rendszóként, mind egyéb névelemként, mind pedig kiegészít
adatként nagy kezd bet vel kell leírni. A további szavak nagy- illetve kis kezd bet s írásmódja a
név nyelvének helyesírási szabályaitól függ.
Az európai nyelvek többségében nagy kezd bet vel kell írni minden szót a nével k, a viszonyszók
és a köt szók kivételével. Ett l eltér en a névkezd szó és a névben el forduló személynevek,
földrajzi nevek kivételével kis kezd bet vel kell írni minden szót a belorusz, a bolgár, a cseh, a dán,
a francia, a litván, a norvég, az olasz, az orosz, a svéd, a szerb, a horvát, a szlovák, a szlovén és
az ukrán nyelv testületi nevekben.
A nem bet írású nyelvek esetében az átírási szabványok vonatkozó el írásait kell alkalmazni. Ha a
név nyelvének helyesírási szabályai ismeretlenek, az európai nyelvekre vonatkozó f szabályt kell
követni.
A rendezvények nevére vonatkozóan lásd KSZ5 6.1.
Ha a testületi név mozaikszó:
nagybet sen kell írni a teljes név szavainak kezd bet ib l képzett bet szavakat (pl.: IAEA);
ha a rövid név szóösszevonás (a név szavainak szótagjaiból, jellegzetes bet csoportjaiból
képzett név), magyar testületek esetében csak a kezd bet nagybet s írású (pl. Malév), nem
magyar testületek esetében pedig az adott testület által használt írásmódot (pl.: Unesco,
ACerS) kell követni.
1.14

Számok írásmódja
A testületi névben el forduló számokat - a testület névhasználatával megegyez en - vagy arab,
vagy római számmal, vagy pedig számnévvel kell leírni.
Ha az egységesített név arab vagy római számot tartalmaz, az e számot számnévvel helyettesít
névalak névváltozatként közölhet .
Ha a testületi névben lév sorszámot kiegészít adatként írjuk le, ezt mindig arab számmal kell
közölni. A sorszám toldalékát ponttal kell helyettesíteni.
Ha a kiegészít adat évszám, ezt szintén arab számmal kell leírni.
A kiegészít adatként közölt keltezési adatokat az MSZ ISO 8601 A keltezés és az id pontok
jelölése c. szabvány szerinti számjegyes alakban kell közölni.
A sorszámhoz/évszámhoz kapcsolódó, sorrendiséget, id szakosságot jelöl kifejezéseket (pl.
számú, évi és ezek idegen nyelv megfelel it) a kiegészít adatból el kell hagyni.

1.15

Központozási jelek
A testületi névben használt központozási és más kiegészít jeleket mind az egységesített névben,
mind a névváltozatban tükrözni kell. De a névb l el kell hagyni a nevet lezáró, ill. a mozaikszót
tagoló pontot (pontokat).
A testületi névben lév képletekben és hasonló tudományos kifejezésekben el forduló jelek
azonban nem hagyhatók el és más jellel sem helyettesíthet k.
Ha a besorolási adat a testületi név valamely elemét hátravetve tartalmazza, az inverziót vessz vel
kell jelölni.

2.

Az egységesített név a testület hivatalos neve

2.1

A testület hivatalos teljes és hivatalos rövid neve

2.1.1

Az egységesített név a testület hivatalos teljes neve. Ha a testület m ködése során hivatalos teljes
neve helyett rendszeresen annak rövid alakját használja, e hivatalos rövid név az egységesített
név. (Több hivatalos nyelv név esetén, a hivatalos rövid nevek egyikének el nyben részesítésére
vonatkozóan lásd KSZ5 2.3.4.)
A testületi név egészét rendszóként kell leírni.
Az egységesített név megválasztásánál mell zött hivatalos nevet névváltozatként közölni kell. (A
további kötelez en közlend névváltozatokra vonatkozóan lásd a KSZ5 2.1.2 részletes el írásait.)
Például:
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
American Telephone and Telegraph Company
-->
AT and T
HUNMARC formátumban
110 2# $aAmerican Telephone and Telegraph Company
410 2# $aAT and T
USMARC formátumban
110 2# $aAmerican Telephone and Telegraph Company
410 2# $aAT and T
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
IBM
--> International Business Machines Corporation
HUNMARC formátumban
110 2# $aIBM
410 2# $aInternational Business Machines Corporation
USMARC formátumban
110 2# $aIBM
410 2# $aInternational Business Machines Corporation
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Euratom
--> European Atomic Energy Community
HUNMARC formátumban
110 2# $aEuratom
410 2# $aEuropean Atomic Energy Community
USMARC formátumban
110 2# $aEuratom
410 2# $aEuropean Atomic Energy Community
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet (Budapest)
--> KÉKI (Budapest)

HUNMARC formátumban
110 2# $aKözponti Élelmiszeripari Kutató Intézet$cBudapest
410 2# $aKÉKI$cBudapest
USMARC formátumban
110 2# $aKözponti Élelmiszeripari Kutató Intézet (Budapest)
410 2# $aKÉKI (Budapest)
2.1.2

A hivatalos testületi név névváltozatai - "lásd" utalók

2.1.2.1 Névváltozat a testület közkelet neve (a testület nevének a közhasználatban meghonosodott nem
hivatalos rövid változata).
Például:
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Musée national du Louvre (Paris)
--> Louvre (Paris)
HUNMARC formátumban
110 2# $aMusée national du Louvre$cParis
410 2# $aLouvre$cParis
USMARC formátumban
110 2# $aMusée national du Louvre (Paris)
410 2# $aLouvre (Paris)
2.1.2.2 Szerzetesrendek esetében névváltozat a közkelet nevüknek a bibliográfia nyelvében
meghonosodott alakja (alakjai)
Például:
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Societas Jesu
--> Jezsiuta rend
--> Jezsuiták
HUNMARC formátumban
110 2# $aSocietas Jesu
410 2# $aJezsuita rend
410 2# $aJezsuiták
USMARC formátumban
110 2# $aSocietas Jesu
410 2# $aJezsuita rend
410 2# $aJezsuiták
2.1.2.3 Ha a testület hivatalos teljes neve rövidítéssel kezd dik, az e rövidítés helyett a teljes szót
(szókapcsolatot) tartalmazó névalak a névváltozat.
Például:
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Kgl. humanistiska vetenskapssamfundet (Uppsala)
--> Kungliga humanistiska vetenskapssamfundet (Uppsala)
HUNMARC formátumban
110 2# $aKgl. humanistiska vetenskapssamfundet$cUppsala
410 2# $aKungliga humanistiska vetenskapssamfundet$cUppsala
USMARC formátumban
110 2# $aKgl. humanistiska vetenskapssamfundet (Uppsala)

410 2# $aKungliga humanistiska vetenskapssamfundet (Uppsala)
2.1.2.4 Ha a testület hivatalos neve számjegyet tartalmaz, és ez nem megkülönböztet sorszám,
névváltozat a számjegyet számnévvel helyettesít névalak.
Például:
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
1848-as Emlékbizottság
--> Ezernyolcszáznegyvennyolcas Emlékbizottság
HUNMARC formátumban
110 2# $a1848-as Emlékbizottság
410 2# $aEzernyolcszáznegyvennyolcas Emlékbizottság
USMARC formátumban
110 2# $a1848-as Emlékbizottság
410 2# $aEzernyolcszáznegyvennyolcas Emlékbizottság
2.1.2.5 Ha a testület hivatalos neve személynévvel kezd dik, e személynév nem vezetéknév-típusú
elemeinek (a személy címeinek, egyéni neveinek) hátravetésével képzett névalak a névváltozat, ha
pedig a valamely személyr l elnevezett testület neve nem e személy nevével kezd dik, névváltozat
a személynévvel kezd d névalak.
Például:
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Laurence Urdang Associates Ltd.
--> Urdang Associates Ltd., Laurence
HUNMARC formátumban
110 2# $aLaurence Urdang Associates Ltd.
410 2# $aUrdang Associates Ltd., Laurence
USMARC formátumban
110 2# $aLaurence Urdang Associates Ltd.
410 0# $aUrdang Associates Ltd., Laurence
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Albert Einstein Medical Center (Philadelphia, Pa.)
--> Einstein Medical Center, Albert (Philadelphia, Pa.)
HUNMARC formátumban
110 2# $aAlbert Einstein Medical Center$cPhiladelphia, Pa.
410 2# $aEinstein Medical Center, Albert$cPhiladelphia, Pa.
USMARC formátumban
110 2# $aAlbert Einstein Medical Center (Philadelphia, Pa.)
410 0# $aEinstein Medical Center, Albert (Philadelphia, Pa.)
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
C. G. Jung-Institut (Zürich)
--> Jung-Institut, C. G. (Zürich)
--> Carl Gustav Jung-Institut (Zürich)
HUNMARC formátumban
110 2# $aC. G. Jung-Institut$cZürich
410 2# $aJung-Institut, C. G.$cZürich
410 2# $aCarl Gustav Jung-Institut$cZürich

USMARC formátumban
110 2# $aC. G. Jung-Institut (Zürich)
410 0# $aJung-Institut, C. G. (Zürich)
410 2# $aCarl Gustav Jung-Institut (Zürich)
2.2

Összetett hivatalos név
Ha a testület hivatalos neve összetett név (két vagy több külön-külön is testületi névnek tekinthet
névb l álló név), ez az összetett testületi név az egységesített név. (Az alárendelt testületekre
vonatkozóan lásd a KSZ5 5. fejezet el írásait.)
Névváltozatként közölni lehet az összetételt alkotó második és mindegyik további nevet, ha az nem
testülettípust jelöl szó csupán.
De: Ha az összetételt alkotó els név önmagában is alkalmas a testület megjelölésére, és ha e
névhez a további neveket nem kapcsolja köt szó, ez az els név az egységesített név.
Névváltozatként közölni lehet: a teljes összetett nevet.
Nem min sül összetett névnek a testület hivatalos rövid és hivatalos teljes nevének együttes
használata.
Például:
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Zoologisches Forschungsinstitut und Museum Alexander König (Bonn)
--> Museum Alexander König (Bonn)
HUNMARC formátumban
110 2# $aZoologisches Forschungsinstitut und Museum Alexander König$cBonn
410 2# $aMuseum Alexander König$cBonn
USMARC formátumban
110 2# $aZoologisches Forschungsinstitut und Museum Alexander König
(Bonn)
410 2# $aMuseum Alexander König (Bonn)
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Urania, Gesellschaft zur Verbreitung Wissenschaftlicher Kenntnisse
--> Gesellschaft zur Verbreitung Wissenschaftlicher Kenntnisse
HUNMARC formátumban
110 2# $aUrania, Gesellschaft zur Verbreitung Wissenschaftlicher
Kenntnisse
410 2# $aGesellschaft zur Verbreitung Wissenschaftlicher Kenntnisse
USMARC formátumban
110 2# $aUrania, Gesellschaft zur Verbreitung Wissenschaftlicher
Kenntnisse
410 2# $aGesellschaft zur Verbreitung Wissenschaftlicher Kenntnisse
De:
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Institut für Städtebau, Wohnungswirtschaft und Bausparwesen (Bonn)
--> Institut für Städtebau, Wohnungswirtschaft und Bausparwesen, ArnoldKnoblauch-Institut (Bonn)
HUNMARC formátumban
100 2# $aInstitut für Städtebau, Wohnungswirtschaft und
Bausparwesen$cBonn

410 2# $aInstitut für Städtebau, Wohnungswirtschaft und Bausparwesen,
Arnold-Knoblauch-Institut$cBonn
USMARC formátumban
100 2# $aInstitut für Städtebau, Wohnungswirtschaft und Bausparwesen
(Bonn)
410 2# $aInstitut für Städtebau, Wohnungswirtschaft und Bausparwesen,
Arnold-Knoblauch-Institut (Bonn)
2.3

Több hivatalos nyelv testületi név

2.3.1

Ha a testületnek több hivatalos nyelv neve van, közülük az egységesített nevet a KSZ5 2.3.232.3.5 szakaszok el írásai alapján kell megválasztani.
Az egységesített név megválasztásánál mell zött hivatalos nyelv nevet névváltozat - "lásd"
utalóként lehet leírni. A kapcsolódó bibliográfiai rekordban szerepl nyelvi változatról kötelez , az
egyéb nyelv változatokról ajánlott névváltozat - "lásd" utalót készíteni.
Ha mind a teljes, mind a rövid testületi névnek több hivatalos nyelv alakja van, és az egységesített
név a hivatalos teljes nevek egyike, névváltozatokként a besorolási rekordban szerepl hivatalos
teljes nevekkel megegyez nyelv hivatalos rövid neveket is ajánlott közölni. Ha pedig az
egységesített név a hivatalos rövid nevek egyike, névváltozatokként a rekordban szerepl hivatalos
rövid nevekkel megegyez nyelv hivatalos teljes neveket is ajánlott leírni.
Valamely testület nevének nem hivatalos nyelv alakját névváltozatként csak akkor kell közölni, ha
forrása valamelyik kapcsolódó bibliográfiai rekord.

2.3.2

Ha a testületnek több nyelven van hivatalos neve, és ha a hivatalos nevek valamelyike magyar
nyelv , az egységesített név a magyar nyelv név.
Például:
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Dunabizottság
--> Commission du Danube
--> Dunajskaâ komissiâ
HUNMARC formátumban
110 2# $aDunabizottság
410 2# $aCommission du Danube
410 2# $aDunajskaâ komissiâ
USMARC formátumban
110 2# $aDunabizottság
410 2# $aCommission du Danube
410 2# $aDunajskaâ komissiâ

2.3.3

Ha a testületnek nincs hivatalos magyar neve, az egységesített név az a hivatalos nyelv név,
melyet a testület f képp, ill. kiemelten használ.
Például:
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Eidgenössische Technische Hochschule (Zürich)
--> ETH (Zürich)
--> École polytechnique fédérale (Zürich)
--> ÉPF (Zürich)
HUNMARC formátumban

110 2# $aEidgenössische Technische Hochschule$cZürich
410 2# $aETH$cZürich
410 2# $aÉcole polytechnique fédérale$cZürich
410 2# $aÉPF$cZürich
USMARC formátumban
110 2# $aEidgenössische Technische Hochschule (Zürich)
410 2# $aETH (Zürich)
410 2# $aÉcole polytechnique fédérale (Zürich)
410 2# $aÉPF (Zürich)
2.3.4

Ha az olyan testület, melynek több nyelven van hivatalos neve, kiadványain - e kiadványok
nyelvét l függetlenül - ugyanazt a hivatalos rövid nevét rendszeresen feltünteti, egységesített neve
e hivatalos rövid név
Például:
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
ISO
--> International Organization for Standardization
--> Organisation internationale de normalisation
--> Internationale Organisation für Normung
HUNMARC formátumban
110 2# $aISO
410 2# $aInternational Organization for Standardization
410 2# $aOrganisation internationale de normalisation
410 2# $aInternationale Organisation für Normung
USMARC formátumban
110 2# $aISO
410 2# $aInternational Organization for Standardization
410 2# $aOrganisation internationale de normalisation
410 2# $aInternationale Organisation für Normung
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
CERN
--> European Council for Nuclear Research
--> Conseil européen pour la recherche nucléaire
HUNMARC formátumban
110 2# $aCERN
410 2# $aEuropean Council for Nuclear Research
410 2# $aConseil européen pour la recherche nucléaire
USMARC formátumban
110 2# $aCERN
410 2# $aEuropean Council for Nuclear Research
410 2# $aConseil européen pour la recherche nucléaire

2.3.5

Ha a hivatalos nyelv nevek közül egyik sem min síthet domináns névnek, a választhatóság
sorrendjében: vagy az angol, vagy a francia, vagy a német, vagy az orosz, vagy a spanyol nyelv
név az egységesített név.
Például:
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Council of Europe
--> Europarat

--> Európatanács
[A nem hivatalos magyar nyelv névváltozat forrása egy magyar nyelv
könyvre vonatkozó bibliográfiai rekord.]
HUNMARC formátumban
110 2# $aCouncil of Europe
410 2# $aEuroparat
410 2# $aEurópatanács
675 ## $aA nem hivatalos magyar nyelv névváltozat forrása egy magyar
nyelv könyvre vonatkozó bibliográfiai rekord.
USMARC formátumban
110 2# $aCouncil of Europe
410 2# $aEuroparat
410 2# $aEurópatanács
675 ## $aA nem hivatalos magyar nyelv névváltozat forrása egy magyar
nyelv könyvre vonatkozó bibliográfiai rekord.
Ha a testületnek a fentiekben felsorolt világnyelvek egyikén sincs hivatalos neve, az egységesített
név megválasztásánál a székhelyének megfelel nyelv nevet kell el nyben részesíteni.
2.4

A testület székhelye

2.4.1

Az egységesített névalak létrehozásakor a testület székhelyének kiegészít adatként való közlése
kötelez (a kivételekre vonatkozóan lásd KSZ5 2.4.3, KSZ5 2.4.4).
Ha az egységesített névnek kötelez kiegészít adata a székhely neve, e kiegészít adatot a
névváltozatoknál is fel kell tüntetni.

2.4.2

Ha a testületnek több székhelye van, közülük csak a f székhelyet, ilyen megkülönböztetés
hiányában pedig csak az els ként használtat kell leírni. A további egyenrangú székhelyek
elhagyását szögletes zárójel nélkül írott "etc." rövidítéssel kell jelezni. Kivételesen megadható a
második székhely neve is, ha két azonos nev testület csak így különböztethet meg. A második
székhely nevét a közös kerek zárójelen belül pontosvessz (el tte, utána térközzel) el zi meg.
Például:
az egységesített név
Deutsche Oper am Rhein (Düsseldorf etc.)
[Az operaház másik székhelye, Duisburg, elhagyva.]
HUNMARC formátumban
110 2# $aDeutsche Oper am Rhein$cDüsseldorf etc.
680 ## $aAz operaház másik székhelye, Duisburg, elhagyva
USMARC formátumban
110 2# $aDeutsche Oper am Rhein (Düsseldorf etc.)
680 ## $aAz operaház másik székhelye, Duisburg, elhagyva

2.4.3

Kiegészít adatként nem nevezhet meg a testület székhelye, ha annak neve a testület
egységesített nevének (névváltozatának) nyelvtanilag elengedhetetlen része. Ez esetben
kiegészít adatként a székhely nevét akkor sem ismételjük meg, ha a város (település) nevét a
testületi név ragozottan, megcsonkítva, hivatalos nevét l eltér nyelvi változatban,
megkülönböztet adata nélkül tartalmazza.
Ha az azonos nev testületek megkülönböztetéséhez elengedhetetlen, vagy ha a testületi név nem
a székhely nevét, hanem valamely - a városnévvel alakilag megegyez - más földrajzi nevet
tartalmaz, a székhely nevét kiegészít adatként közölni kell.
Például:

az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Budapest F város Levéltára
--> F városi Levéltár (Budapest)
HUNMARC formátumban
110 2# $aBudapest F város Levéltára
410 2# $aF városi Levéltár$cBudapest
USMARC formátumban
110 2# $aBudapest F város Levéltára
410 2# $aF városi Levéltár (Budapest)
az egységesített név
Rochester Institute of Technology
HUNMARC formátumban
110 2# $aRochester Institute of Technology
USMARC formátumban
110 2# $aRochester Institute of Technology
az egységesített név
Jenaer Schiller-Haus
HUNMARC formátumban
110 2# $aJenaer Schiller-Haus
USMARC formátumban
110 2# $aJenaer Schiller-Haus
De:
az egységesített név
Frankfurter Philharmonie (Frankfurt am Main)
HUNMARC formátumban
110 2# $aFrankfurter Philharmonie$cFrankfurt am Main
USMARC formátumban
110 2# $aFrankfurter Philharmonie (Frankfurt am Main)
az egységesített név
Frankfurter Philharmonie (Frankfurt an der Oder)
HUNMARC formátumban
110 2# $aFrankfurter Philharmonie$cFrankfurt an der Oder
USMARC formátumban
110 2# $aFrankfurter Philharmonie (Frankfurt an der Oder)
az egységesített név
Theater an der Wien (Wien)
HUNMARC formátumban
110 2# $aTheater an der Wien$cWien
USMARC formátumban
110 2# $aTheater an der Wien (Wien)
[Magyarázat a testület hivatalos nevében a Wien folyó szerepel]
2.4.4 A testület típusa miatt a székhely megnevezése nem kötelez az alábbi esetekben
egyesületek,
vállalatok és hasonló formában gazdálkodó szervezetek (bankok, szövetkezetek stb.).
nemzetközi és kormányközi szervek

De: ha az ilyen típusú, azonos nev testületek másképp nem különböztethet k meg, székhelyük
vagy m ködési területük neve kiegészít adatként feltüntethet .
Az egységesített név kiegészít adataként nem szabad közölni a székhely nevét az alábbi
esetekben:
államhatalmi, államigazgatási és helyi önkormányzati (helyhatósági) szervek
pártok, érdekvédelmi testületek (szakszervezetek)
egyházak, egyházi rendek esetében
2.5

"Testület" kiegészít adatként
Ha a testületi hivatalos neve személynév, vagy földrajzi név, vagy olyan név, amelyben semmilyen
testülettípust jelöl vagy vállalati tulajdonviszonyra utaló kifejezés sincs, és ha az ilyen név nem
mozaikszó, kiegészít adatként a "testület" kifejezést közölni kell.
Például:
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Friedrich Witte (testület)
--> Witte, Friedrich (testület)
HUNMARC formátumban
110 2# $aFriedrich Witte$gtestület
410 2# $aWitte, Friedrich$gtestület
USMARC formátumban
110 2# $aFriedrich Witte$g(testület)
410 0# $aWitte, Friedrich$g(testület)
az egységesített név
Rhin et Rhone (testület)
HUNMARC formátumban
110 2# $aRhin et Rhone$gtestület
USMARC formátumban
110 2# $aRhin et Rhone$g(testület)
az egységesített név
Magyar Vöröskereszt(testület)
HUNMARC formátumban
110 2# $aMagyar Vöröskereszt$gtestület
USMARC formátumban
110 2# $aMagyar Vöröskereszt$g(testület)

3.

Az egységesített név a testület hivatalos nevének módosított alakja

3.1

Ha a testület hivatalos neve tartalmazza a testületnek adományozott kitüntetések megnevezéseit,
illetve a testületnek adományozott kitüntet címeket, ezeket az egységesített névb l el kell hagyni.
Hasonlóképpen el kell hagyni a brit testületek hivatalos nevében el forduló "H.M." (Her/His
Majesty) rövidítést is (az e névkezd rövidítést is tartalmazó hivatalos név névváltozatként írandó
le.)
Például:
a hivatalos testületi név:
Moskovskij Ordena Lenina i Ordena Trudovogo Krasnogo Znameni institut transporta
az egységesített név
Moskovskij institut transporta
HUNMARC formátumban
110 2# $aMoskovskij institut transporta
USMARC formátumban
110 2# $aMoskovskij institut transporta
a hivatalos testületi név:
H.M. Stationary Office (London)
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Stationary Office (London)
--> H.M. Stationary Office (London)
--> HMSO (London)
HUNMARC formátumban
110 2# $aStationary Office$cLondon
410 2# $aH.M. Stationary Office$cLondon
410 2# $aHMSO$cLondon
USMARC formátumban
110 2# $aStationary Office (London)
410 2# $aH.M. Stationary Office (London)
410 2# $aHMSO (London)

3.2

Vállalatok és hasonlók esetében a hivatalos névben lev , tulajdonjogi formát jelöl kifejezéseket
(ezek rövidítéseit) az egységesített névb l el kell hagyni, kivéve, ha elhagyásukat a név nyelvtani
szerkezete nem teszi lehet vé, vagy ha e kifejezések nélkül a név elveszítené testületi név jellegét.
Például:
A.-B. Malmö ljustrychsanstalt
az egységesített név
Malmö ljustrychsanstalt
HUNMARC formátumban
110 2# $aMalmö ljustrychsanstalt
USMARC formátumban
110 2# $aMalmö ljustrychsanstalt

helyett:

Chinoin Gyógyszer és Vegyi Termékek Gyára RT.
az egységesített név
Chinoin Gyógyszer és Vegyi Termékek Gyára
HUNMARC formátumban
110 2# $aChinoin Gyógyszer és Vegyi Termékek Gyára
USMARC formátumban

helyett

110 2# $aChinoin Gyógyszer és Vegyi Termékek Gyára
VEB Bibliographisches Institut
az egységesített név
Bibliographisches Institut (Berlin)
HUNMARC formátumban
110 2# $aBibliographisches Institut$cBerlin
USMARC formátumban
110 2# $aBibliographisches Institut (Berlin)

helyett

De:
az egységesített név
Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt.
HUNMARC formátumban
110 2# $aEgyesült Izzólámpa és Villamossági Rt.
USMARC formátumban
110 2# $aEgyesült Izzólámpa és Villamossági Rt.
az egységesített név
Altergo Software Ltd.
USMARC formátumban
110 2# $aAltergo Software Ltd.
USMARC formátumban
110 2# $aAltergo Software Ltd.
az egységesített név
Allianz Versicherungs-AG
HUNMARC formátumban
110 2# $aAllianz Versicherungs-AG
USMARC formátumban
110 2# $aAllianz Versicherungs-AG
3.3

Ha a testület hivatalos nevének része a testület megkülönböztet sorszáma, ezt nem az
egységesített névben, hanem annak kiegészít adataként kell közölni.
A kiegészít adatban a sorszámot mindig arab számmal kell leírni. A sorszám toldalékait ponttal
kell helyettesíteni, a sorszámhoz kapcsolódó, sorrendiségre utaló kifejezéseket, ill. ezek rövidítését
pedig el kell hagyni.
Például:
a hivatalos testületi név:
31. számú Állami Épít ipari Vállalat
az egységesített név
Állami Épít ipari Vállalat (31.)
HUNMARC formátumban:
110 2# $aÁllami Épít ipari Vállalat$n31.
USMARC formátumban:
110 2# $aÁllami Épít ipari Vállalat (31.)
a hivatalos testületi név:
Budapesti 2. sz. Ügyvédi Munkaközösség
az egységesített név
Budapesti Ügyvédi Munkaközösség (2.)

HUNMARC formátumban:
110 2# $aBudapesti Ügyvédi Munkaközösség$n2.
USMARC formátumban:
110 2# $aBudapesti Ügyvédi Munkaközösség (2.)
a hivatalos testületi név
1. Institut für Experimentalphysik
az egységesített név
Institut für Experimentalphysik (1.)(Hamburg)
HUNMARC formátumban:
110 2# $aInstitut für Experimentalphysik$n1.$cHamburg
USMARC formátumban:
110 2# $aInstitut für Experimentalphysik (1.) (Hamburg)
De:
a hivatalos testületi név
Els Pécsi B rgyár Rt.
az egységesített név
Els Pécsi B rgyár
HUNMARC formátumban:
110 2# $aEls Pécsi B rgyár
USMARC formátumban:
110 2# $aEls Pécsi B rgyár
3.4

Ha a testület hivatalos nevének utolsó eleme székhelyének neve, ezt kiegészít adataként kell
leírni. Ha a székhely nevét viszonyszó kapcsolja a hivatalos névhez, ezt el kell hagyni.
Elhagyjuk és kiegészít adatként sem írjuk le a székhely nevét, ha ennek közlése - a testület
típusa miatt - felesleges, nem kötelez adat (lásd KSZ5 2.4.4).
De: a hivatalos név módosítása nélkül (nem kiegészít adatként) nevezzük meg a székhelyet, ha
nélküle a testületi név egyetlen - testülettípust jelöl - szó vagy több szóból álló állandósult
szókapcsolat lenne csupán.
Például:
Akademie der Bildenden Künste in München
az egységesített név
Akademie der Bildenden Künste (München)
HUNMARC formátumban:
110 2# $aAkademie der Bildenden Künste$cMünchen
USMARC formátumban:
110 2# $aAkademie der Bildenden Künste (München)
Erste Lebensmittelindustie Werke in Hannover
az egységesített név:
Erste Lebensmittelindustie Werke
HUNMARC formátumban:
100 2# $aErste Lebensmittelindustie Werke
HUNMARC formátumban:
100 2# $aErste Lebensmittelindustie Werke
De:
az egységesített név

helyett

helyett

Politechnico di Milano
HUNMARC formátumban:
110 2# $aPolitechnico di Milano
USMARC formátumban:
110 2# $aPolitechnico di Milano
az egységesített név
Universität Bamberg
HUNMARC formátumban
110 2# $aUniversität Bamberg
USMARC formátumban
110 2# $aUniversität Bamberg
az egységesített név
Handelshögskolan i Stockholm
HUNMARC formátumban:
110 2# $aHandelshögskolan i Stockholm
USMARC formátumban:
110 2# $aHandelshögskolan i Stockholm
az egységesített név
Universitá degli studi di Trento
HUNMARC formátumban:
110 2# $aUniversitá degli studi di Trento
USMARC formátumban:
110 2# $aUniversitá degli studi di Trento
3.5

Ha a hivatalos testületi név kezd szava nével , azt az egységesített névb l el kell hagyni.
De: A névkezd nével nem hagyható el, ha elhagyásával megváltozna a név nyelvtani szerkezete,
vagy ha nélküle a név egyetlen - testülettípust jelöl - szó csupán.
Például:
The American Library Association
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
American Library Association
--> ALA
HUNMARC formátumban:
110 2# $aAmerican Library Association
410 2# $aALA
USMARC formátumban:
110 2# $aAmerican Library Association
410 2# $aALA

helyett:

Det Kongelige Danske Vindenskbernes Selskab (Kobenhavn)
helyett:
az egységesített név
Kongelige Danske Vindenskbernes Selskab (Kobenhavn)
HUNMARC formátumban
110 2# $aKongelige Danske Vindenskbernes Selskab$cKobenhavn
USMARC formátumban:
110 2# $aKongelige Danske Vindenskbernes Selskab (Kobenhavn)
De:

A testület hivatalos neve: Das Deutsche Rote Kreuz
az egységesített név
Das Deutsche Rote Kreuz (testület)
HUNMARC formátumban
110 2# $aDas Deutsche Rote Kreuz$gtestület
USMARC formátumban
110 2# $aDas Deutsche Rote Kreuz$g(testület)
3.6

Az államhatalmi/államigazgatási testületek nevének módosítására vonatkozóan lásd KSZ5 4.1,
KSZ5 4.3.

3.7

Az alárendelt testületek nevének módosítására vonatkozóan lásd KSZ5 5.1, KSZ5 5.2, KSZ5
5.3, KSZ5 5.4.1, KSZ5 5.4.2, KSZ5 5.4.3, KSZ5 5.6, KSZ5 5.7, KSZ5 6.4, KSZ5 6.8,.

3.8

A rendezvények nevének módosított alakjára vonatkozóan lásd KSZ5 6.1, KSZ5 6.3, KSZ5 6.4.

4.

Államhatalmi/államigazgatási szervek egységesített neve

4.1

Az egységesített név és névváltozatai

4.1.1

Államhatalmi, államigazgatási szervek, helyi önkormányzati, ill. helyhatósági testületek, igazságügyi
szervek, az államhatalom fegyveres er i és testületei (a továbbiakban:
államhatalmi/államigazgatási szervek) esetében az egységesített névben rendszóként a m ködési
területük földrajzi nevét, egyéb névelemként pedig az államhatalmi/államigazgatási szerv alábbiak
szerint módosított nevét kell leírni.
Az államhatalmi/államigazgatási szerv hivatalos nevéb l el kell hagyni a m ködési terület nevét
(ennek jelz s vagy viszonyszós alakját).
A m ködési terület rendszóként közlend nevéb l el kell hagyni e terület típusának megnevezését,
kivéve, ha ennek elhagyását a név nyelvtani szerkezete vagy írásmódja (egybeírás vagy köt jeles
írásmód) nem teszi lehet vé.
Névváltozatként mind a testületek hivatalos teljes nevét, mind hivatalos rövid nevét közölni kell.
Névváltozat esetében a m ködési terület nevét kiegészít adatként le lehet írni, kivéve, ha a
testületi név valamely eleme (pl. jelz ként) egyértelm en helyettesíti azt.

4.1.2

Ha a m ködési terület azonosíthatósága indokolja, a rendszó részeként, annak második elemeként
(kerek zárójelben) közölni kell az igazgatási terület típusnevét (pl. megye, department).
Például:
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Magyarország. Belügyminisztérium
--> Belügyminisztérium (Magyarország)
--> BM (Magyarország)
HUNMARC formátumban:
110 1# $aMagyarország$bBelügyminisztérium
410 2# $aBelügyminisztérium$cMagyarország
410 2# $aBM$cMagyarország
USMARC formátumban:
110 1# $aMagyarország.$bBelügyminisztérium
410 2# $aBelügyminisztérium (Magyarország)
410 2# $aBM (Magyarország)
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Egyesült Államok. National Aeronautics and Space Administration
--> National Aeronautics and Space Administration (Egyesült Államok)
--> NASA (Egyesült Államok)
HUNMARC formátumban:
110 1# $aEgyesült Államok$bNational Aeronautics and Space Administration
410 2# $aNational Aeronautics and Space Administration$cEgyesült Államok
410 2# $aNASA$cEgyesült Államok
USMARC formátumban:
110 1# $aEgyesült Államok.$bNational Aeronautics and Space Administration
410 2# $aNational Aeronautics and Space Administration (Egyesült Államok)
410 2# $aNASA (Egyesült Államok)
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló

Magyarország. Legfels bb Bíróság
--> Legfels bb Bíróság (Magyarország)
HUNMARC formátumban:
110 1# $aMagyarország$bLegfels bb Bíróság
410 2# $aLegfels bb Bíróság$cMagyarország
USMARC formátumban:
110 1# $aMagyarország.$bLegfels bb Bíróság
410 2# $aLegfels bb Bíróság (Magyarország)
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Tolna (megye). Bíróság
--> Tolna megyei Bíróság
HUNMARC formátumban:
110 1# $aTolna$cmegye.$bBíróság
410 2# $aTolna megyei Bíróság
USMARC formátumban:
110 1# $aTolna (megye).$bBíróság
410 2# $aTolna megyei Bíróság
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Pécs. Közegészségügyi és Járványügyi Állomás
--> Közegészségügyi és Járványügyi Állomás (Pécs)
HUNMARC formátumban:
110 1# $aPécs$bKözegészségügyi és Járványügyi Állomás
410 2# $aKözegészségügyi és Járványügyi Állomás$cPécs
USMARC formátumban:
110 1# $aPécs.$bKözegészségügyi és Járványügyi Állomás
410 2# $aKözegészségügyi és Járványügyi Állomás (Pécs)
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Köln. Sozialamt
--> Sozialamt (Köln)
HUNMARC formátumban:
110 1# $aKöln$bSozialamt
410 2# $aSozialamt$cKöln
USMARC formátumban:
110 1# $aKöln.$bSozialamt
410 2# $aSozialamt (Köln)
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Hamburg. Amt für Ingenieurwesen (1.)
--> Amt für Ingenieurwesen (Hamburg) (1.)
HUNMARC formátumban:
110 1# $aHamburg$bAmt für Ingenieurwesen$n1.
410 2# $aAmt für Ingenieurwesen$cHamburg$n1.
USMARC formátumban:
110 1# $aHamburg.$bAmt für in Ingenieurwesen (1.)
410 2# $aAmt für Ingenieurwesen (Hamburg)(1.)

az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Bayern. Oberlandsgericht (München)
--> Bayerisches Oberlandsgericht (München)
HUNMARC formátumban:
110 1# $aBayern$bOberlandsgericht$cMünchen
410 2# $aBayerisches Oberlandsgericht$cMünchen
USMARC formátumban:
110 1# $aBayern.$bOberlandsgericht (München)
410 2# $aBayerisches Oberlandsgericht (München)
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Bayern. Oberlandsgericht (Nürnberg)
--> Bayerisches Oberlandsgericht (Nürnberg)
HUNMARC formátumban:
110 1# $aBayern$bOberlandsgericht$cNürnberg
410 2# $aBayerisches Oberlandsgericht$cNürnberg
USMARC formátumban:
110 1# $aBayern.$bOberlandsgericht (Nürnberg)
410 2# $aBayerisches Oberlandsgericht (Nürnberg)
4.2

Tisztségvisel funkciójának megnevezése az egységesített névben
Ha az államhatalmi/államigazgatási szervnek nincs más hivatalos neve, mint a tisztségvisel je által
betöltött méltóság (funkció) megnevezése, az egységesített névben egyéb névelemként ezt kell
közölni.
Például:
az egységesített név
Magyarország. Köztársasági elnök
HUNMARC formátumban:
110 1# $aMagyarország$bKöztársasági elnök
USMARC formátumban:
110 1# $aMagyarország.$bKöztársasági elnök
az egységesített név
New York (N.Y.). Mayor
HUNMARC formátumban:
110 1# $aNew York$cN.Y.$bMayor
USMARC formátumban
110 1# $aNew York (N.Y.).$bMayor

4.3

Külképviseleti szervek
Valamely ország (önálló külkapcsolati jogkörrel felruházott tagállam) külképviseleti szerveinek
egységesített nevében:
rendszóként a küld ország földrajzi nevét a bibliográfia nyelvén,
egyéb névelemként a külképviseleti szerv közkelet rövid nevét kell leírni a küld ország
nyelvén.
A külképviseleti szerv típusától függ en, az egységesített név kötelez kiegészít adata:
követségek (nagykövetségek), diplomáciai missziók esetében a fogadó ország földrajzi neve a
bibliográfia nyelvén,

konzulátusok, kereskedelmi kirendeltségek esetében székhelyük neve a fogadó ország
nyelvén,
nemzetközi vagy kormányközi szerveknél m köd követségek, küldöttségek esetében a
fogadó testület egységesített neve.
A külképviseleti szerv hivatalos nevét névváltozatként kell leírni, kivéve, ha e név a külképviseleti
szerv típusának megnevezésével kezd dik.
Például:
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Magyarország. Nagykövetség (Csehország)
--> Magyarország Prágai Nagykövetsége
HUNMARC formátumban:
110 1# $aMagyarország$bNagykövetség$cCsehország
410 2# $aMagyarország Prágai Nagykövetsége
USMARC formátumban:
110 1# $aMagyarország.$bNagykövetség (Csehország)
410 2# $aMagyarország Prágai Nagykövetsége
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
India. Embassy (Magyarország)
--> Budapesti Indiai Nagykövetség
HUNMARC formátumban:
110 1# $aIndia$bEmbassy$cMagyarország
410 2# $aBudapesti Indiai Nagykövetség
USMARC formátumban:
110 1# $aIndia.$bEmbassy (Magyarország)
410 2# $aBudapesti Indiai Nagykövetség
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Franciaország. Consulat (Buenos Aires)
Buenos Aires-i Francia Konzulátus
HUNMARC formátumban:
110 1# $aFranciaország$bConsulat$cBuenos Aires
410 2# $aBuenos Aires-i Francia Konzulátus
USMARC formátumban:
110 1# $aFranciaország.$bConsulat (Buenos Aires)
410 2# $aBuenos Aires-i Francia Konzulátus
az egységesített név
Kanada. Trade Commission (Liverpool)
HUNMARC formátumban:
110 1# $aKanada$bTrade Commission$cLiverpool
USMARC formátumban:
110 1# $aKanada.$bTrade Commission (Liverpool)
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Egyesült Államok. Mission (United Nations)
--> U.S. Mission to the United Nations

--> United States Mission to the United Nations
HUNMARC formátumban:
110 1# $aEgyesült Államok$bMission$cUnited Nations
410 2# $aU.S. Mission to the United Nations
410 2# $aUnited States Mission to the United Nations
USMARC formátumban:
110 1# $aEgyesült Államok.$bMission (United Nations)
410 2# $aU.S. Mission to the United Nations
410 2# $aUnited States Mission to the United Nations
4.4

Kétséges jogállású testületek
Ha kétséges, hogy a testület államhatalmi/államigazgatási szervnek min síthet -e, az
egységesített nevet a KSZ5 2-3. fejezet el írásai szerint kell megválasztani. Az
államhatalmi/államigazgatási szervek egységesített nevére vonatkozó el írások szerint képzett
névalakot névváltozatként kell leírni.

4.5

Államhatalmi/államigazgatási szervek alárendelt testületei
Az államhatalmi/államigazgatási szervek alárendelt testületeinek egységesített nevére vonatkozóan
lásd KSZ5 5.3, KSZ5 5.8.

5.

Az alárendelt testületek egységesített neve

5.1

F testület alárendelt testülete
Ha valamely testület (a továbbiakban: f testület) szervezeti egységeinek, helyi szerveinek, illetve
az általa irányított/fenntartott testületnek (a továbbiakban: alárendelt testület) hivatalos neve
mindkét testület nevét tartalmazza, az egységesített név lehet:
az alárendelt testület neve f testületének megnevezése nélkül (lásd KSZ5 5.2), vagy
csak a f testület neve, az alárendelt testület említése nélkül (lásd KSZ5 5.3) vagy
olyan szerkezet név, melyben rendszóként a f testület, egyéb névelemként pedig az
alárendelt testület neve szerepel (lásd KSZ5 5.4, KSZ5 5.5 és KSZ5 5.6), vagy pedig
a mindkét testület nevét magában foglaló hivatalos név (lásd KSZ5 5.7, KSZ5 5.8.)

5.2

Alárendelt testület önálló testületként
Ha valamely testület hivatalos neve f testületének nevét is tartalmazza, az alárendelt testület
egységesített nevéb l a f testület nevét rendszerint el kell hagyni. Az alárendelt testület
egységesített nevét és névváltozatait, e nevek kiegészít adatait az önálló testületekre vonatkozó
el írások szerint kell megállapítani.
Ha két - saját nevén nyilvántartott - azonos nev alárendelt testület megkülönböztethet sége
megkívánja, az egységesített név kiegészít adataként f testületük neve megadható.
De névváltozatként a két név együttesét nem a hivatalos névnek megfelel , hanem formalizált
alakban, vagyis olyan szerkezetben kell közölni, melyben
a f testület neve a rendszó,
az alárendelt testület neve pedig egyéb névelem.
A hivatalos névben a két testületi nevet összekapcsoló toldalékokat, viszonyszókat, nével ket,
illetve kifejezéseket e formalizált névváltozatból el kell hagyni. A formalizált névváltozatban mind a
f testület, mind az alárendelt testület nevéhez kiegészít adatok járulhatnak.
Egy másik névváltozatként a két név együttese egy nyelvtani szerkezetben (toldalékokkal,
viszonyszókkal) megadható.
A f testületr l nem kell külön rekordot készíteni.
Például:
a hivatalos név:
Institut für Milchverwertung der Bundesanstalt für Milchforschung, Kiel
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Institut für Milchverwertung (Kiel)
--> Bundesanstalt für Milchforschung (Kiel). Institut für
Milchverwertung
HUNMARC formátumban
110 2# $aInstitut für Milchverwertung$cKiel
410 2# $aBundesanstalt für Milchforschung$cKiel$bInstitut für
Milchverwertung
USMARC formátumban
110 2# $aInstitut für Milchverwertung (Kiel)
410 2# $aBundesanstalt für Milchforschung (Kiel).$bInstitut für
Milchverwertung
a hivatalos név:

Iparm vészeti Múzeum Nagytétényi Kastélymúzeuma
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Nagytétényi Kastélymúzeum (Budapest)
--> Iparm vészeti Múzeum (Budapest). Nagytétényi Kastélymúzeum
--> Iparm vészeti Múzeum Nagytétényi Kastélymúzeuma
HUNMARC formátumban
110 2# $aNagytétényi Kastélymúzeum$cBudapest
410 2# $aIparm vészeti Múzeum$cBudapest$bNagytétényi Kastélymúzeum
410 2# $aIpam vészeti Múzeum Nagytétényi Kastélymúzeuma
USMARC formátumban
110 2# $aNagytétényi Kastélymúzeum (Budapest)
410 2# $aIparm vészeti Múzeum (Budapest).$bNagytétényi Kastélymúzeum
410 2# $aIpam vészeti Múzeum Nagytétényi Kastélymúzeuma
a hivatalos név:
American Chemical Society, Chemical Abstract Service
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Chemical Abstract Service
--> American Chemical Society. Chemical Abstract Service
--> CAS
HUNMARC formátumban
110 2# $aChemical Abstract Service
410 2# $aAmerican Chemical Society$bChemical Abstract Service
410 2# $aCAS
USMARC formátumban
110 2# $aChemical Abstract Service
410 2# $aAmerican Chemical Society.$bChemical Abstract Service
410 2# $aCAS
a hivatalos név:
Centre de documentation scientifique et technique du Centre national de la recherche scientifique
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Centre de documentation scientifique et technique (Paris)
--> Centre national de la recherche scientifique (Paris). Centre de
documentation scientifique et technique
--> CDST (Paris)
HUNMARC formátumban
110 2# $aCentre de documentation scientifique et technique$c Paris
410 2# $aCentre national de la recherche scientifique$c Paris$bCentre de
documentation scientifique et technique
410 2# $aCDST$cParis
USMARC formátumban
110 2# $aCentre de documentation scientifique et technique (Paris)
410 2# $aCentre national de la recherche scientifique (Paris).$bCentre de
documentation scientifique et technique
410 2# $aCDST (Paris)
5.3

Az alárendelt testület nevének elhagyása
Az államhatalmi/államigazgatási szervek kivételével (lásd KSZ5 4.2) az egységesített névben nem
közölhet valamely f testület alárendelt testületeként, a testület tisztségvisel je által betöltött
méltóság (funkció) megnevezése.

Például:
a hivatalos névben
A Magyar Tudományos Akadémia f
az egységesített név
Magyar Tudományos Akadémia
HUNMARC formátumban
110 2# $aMagyar Tudományos
USMARC formátumban
110 2# $aMagyar Tudományos

titkára
(Budapest)
Akadémia$cBudapest
Akadémia (Budapest)

a hivatalos névben:
Híradástechnikai Tudományos Egyesület elnöke
az egységesített név
Híradástechnikai Tudományos Egyesület
HUNMARC formátumban
110 2# $aHíradástechnikai Tudományos Egyesület
USMARC formátumban
110 2# $aHíradástechnikai Tudományos Egyesület
5.4

Az egységesített névben a f testület neve a rendszó, az alárendelt testület neve egyéb névelem

5.4.1

Az egységesített névben rendszóként a f testület, egyéb névelemként pedig az alárendelt testület
nevét kell leírni a KSZ5 5.4.2 és a KSZ5 5.4.3 pontokban meghatározott esetekben.
Közlésmódjukra a KSZ5 5.2 pontnak az ilyen szerkezet névváltozatokra vonatkozó el írásai
érvényesek, vagyis:
ha a hivatalos név a két nevet közös nyelvtani szerkezetben tartalmazza, az összeköt
kifejezéseket (viszonyszókat, nével ket stb.), valamint a toldalékokat el kell hagyni;
mind a f testület, mind az alárendelt testület nevéhez kiegészít adatok járulhatnak, közülük a
f testület nevéhez kapcsolódó az alárendelt testület kiegészít adataként nem ismételhet meg
(kivéve az azonos sorszámot).
Ha az alárendelt testületnek mind megkülönböztet neve, mind csak testülettípust jelöl szóból
(kifejezésb l) és sorszámból álló neve van, az egységesített név megválasztásánál el nyben kell
részesíteni a megkülönböztet nevet (az erre vonatkozó példát lásd a KSZ5 5.4.3 pontnál).
Ha az alárendelt testület neve nem egyértelm en szervezeti egységre utaló név (lásd KSZ5 5.4.3)
és ha a név megkülönböztet név, e nevet és változatait névváltozatokként közölni kell. Ha a
névváltozatként leírt név megkülönböztethet sége szükségessé teszi, f testületének neve
kiegészít adatként megadható. Ha e f testület egységesített nevének kötelez kiegészít adata
székhelyének neve, ezt a közös kerek zárójelen belül (el tte, utána térközzel írott) pontosvessz
el zi meg.
Ha az alárendelt testület hivatalos neve, vagy nevének kezd szava típusjelöl kifejezés, az
alárendelt testület saját nevét névváltozatként nem írjuk le.
Ha az alárendelt testület hivatalos rövid nevét névváltozatként adjuk meg és e név a f testület
hivatalos rövid nevét is magában foglaló közös mozaikszó (vagyis a f testület és az alárendelt
testület rövid nevét nem választja el térköz) egybeírása vagy kiegészít jelekkel való tagolása a
forrás szerinti.

5.4.2

Az egységesített névben az alárendelt testület típusától függetlenül a rendszó a f testület neve, az
alárendelt testület neve pedig egyéb névelem, ha a f testület tudományos akadémia, vagy
fels oktatási intézmény.

Például:
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Napfizikai Obszervatórium
(Debrecen)
--> Napfizikai Obszervatórium (Debrecen)
HUNMARC formátumban
110 2# $aMagyar Tudományos Akadémia$cBudapest$bNapfizikai
Obszervatórium$cDebrecen
410 2# $aNapfizikai Obszervatórium$cDebrecen
USMARC formátumban
110 2# $aMagyar Tudományos Akadémia (Budapest).$bNapfizikai
Obszervatórium (Debrecen)
410 2# $aNapfizikai Obszervatórium (Debrecen)
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Syracuse University. School of Information Studies
--> School of Information Studies (Syracuse, N.Y.)
HUNMARC formátumban
110 2# $aSyracuse University$bSchool of Information Studies
410 2# $aSchool of Information Studies$cSyracuse, N.Y.
USMARC formátumban
110 2# $aSyracuse University.$bSchool of Information Studies
410 2# $aSchool of Information Studies (Syracuse, N.Y.)
5.4.3

Az egységesített névben a f testület típusától függetlenül a rendszó a f testület neve, az alárendelt
testület neve pedig egyéb névelem, ha
az alárendelt testület a f testület bizottsága, tanácsadó szerve, vagy
neve csak a testülettípus megnevezése, vagy ilyen megnevezés és sorszám, vagy pedig
neve annak egyértelm kifejezése, hogy az adott alárendelt testület a f testület szervezeti
egysége (osztálya, csoportja stb.), ill. választott (kinevezett) szerve (elnökség, titkárság stb.).
Múzeumok, levéltárak, könyvtárak esetében alárendeltséget jelöl kifejezésnek kell min síteni a
"gy jtemény", "tár" kifejezéseket (ezek összetételeit, illetve idegen nyelv megfelel it) is.
Például:
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
International Federation for Information Processing. Technical Committee
Data Communication
--> International Federation for Information Processing. Technical
Committee (6.)
--> IFIP/TC (6.)
HUNMARC formátumban
110 2# $aInternational Federation for Information Processing$bTechnical
Committee Data Communication
410 2# $aInternational Federation for Information Processing$bTechnical
Committee$n6.
410 2# $aIFIP/TC$n6.
USMARC formátumban
110 2# $aInternational Federation for Information Processing.$bTechnical
Committee Data Communication

410 2# $aInternational Federation for Information Processing.$bTechnical
Committee (6.)
410 2# $aIFIP/TC (6.)
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület. Er m Szakosztály
--> ETE. Er m Szakosztály
HUNMARC formátumban
110 2# $aEnergiagazdálkodási Tudományos Egyesület$bEr m Szakosztály
410 2# $aETE$bEr m Szakosztály
USMARC formátumban
110 2# $aEnergiagazdálkodási Tudományos Egyesület.$bEr m Szakosztály
410 2# $aETE.$bEr m Szakosztály
az egységesített név
Deutsche Bücherei (Leipzig). Kartensammlung
HUNMARC formátumban
110 2# $aDeutsche Bücherei$cLeipzig$bKartensammlung
USMARC formátumban
110 2# $aDeutsche Bücherei (Leipzig).$bKartensammlung
5.5

Alárendelt testület többnyelv névvel
Ha az alárendelt testületnek több hivatalos nyelv neve van, és egységesített nevét az 5.4.1 pont
el írásainak megfelel szerkezetben kell közölni, az egyéb névelemként leírandó név nyelvi alakját
az alábbiak szerint kell megválasztani:
el nyben kell részesíteni a magyar nyelv t;
ilyen név hiányában pedig a f testület egységesített nevének nyelvével megegyez nyelv t.
A további rangsorra vonatkozóan lásd KSZ5 2.3.
Például:
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
International Union of the History and Philosophy of Science. Division of
History of Science
--> IUHPS. Divison of History of Science
--> Union internationale d'histoire et de philosophie des sciences.
Division d'histoire des sciences
[Az egyik kapcsolódó bibliográfiai rekordban a név franciául szerepel.]
HUNMARC formátumban
110 2# $aInternational Union of the History and Philosophy of
Science$bDivision of History of Science
410 2# $aIUHPS$bDivision of History of Science
410 2# $aUnion internationale d'histoire et de philosophie des
sciences$bDivision d'histoire des sciences
675 ## $aAz egyik kapcsolódó bibliográfiai rekordban a név franciául
szerepel
USMARC formátumban
110 2# $aInternational Union of the History and Philosophy of
Science.$bDivision of History of Science
410 2# $aIUHPS.$bDivision of History of Science
410 2# $aUnion internationale d'histoire et de philosophie des
sciences.$bDivision d'histoire des sciences

675 ## $aAz egyik kapcsolódó bibliográfiai rekordban a név franciául
szerepel
5.6

Többszörösen alárendelt testület
Ha a testület egységesített nevében rendszóként f testületének nevét kell közölni (lásd KSZ5
5.4.1, KSZ5 5.4.2, KSZ5 5.4.3), és ha a testület többszörösen alárendelt, az egységesített
névb l a közbüls fokozatok megnevezéseit rendszerint elhagyjuk, és egyéb névelemként csak a
szervezeti hierarchia legalacsonyabb fokán m köd testület egységesített nevét adjuk meg.
Ha a név így az alárendelt testület azonosíthatóságához elégtelen és az egyazon f testület
keretében m köd , azonos nev alárendelt testületek sorszámmal, illetve székhelyük nevével nem
különböztethet k meg, az azonosításhoz leginkább alkalmas közbüls fokozat nevét (neveit) az
egységesített névben - egyéb névelemként - közölni kell.
Az egyéb névelemek sorrendjét a f testületen belüli szervezeti rangsor határozza meg.
Mind a f testület rendszóként leírt nevéhez, mind az egyéb névelemekként felsorolt alárendelt
testületek nevéhez kiegészít adatok járulhatnak. A sorszám kivételével valamely egyéb
névelemként leírt névhez csak az t megel z név kiegészít adatától eltér kiegészít adat
járulhat. Ha pl. a f testület és az alsóbb fokozat székhelye azonos, ez csak a f testület nevéhez
kapcsolódóan írható le. Ha az ilyen szerkezet névben a felsorolt testületek székhelye eltér ,
székhelyük nevét mind a f testület, mind pedig a legalsó fokozatként közölt testületi névhez
kapcsolódóan le kell írni.
Például:
az egységesített név
Österreichische Akademie der Wissenschaften (Wien). Arabische Kommission
[Az egységesített névb l kimaradt a hierarchia közbüls egysége:
Philosophisch-Historische Klasse]
HUNMARC formátumban
110 2# $aÖsterreichische Akademie der Wissenschaften$cWien$bArabische
Kommission
680 ## $aAz egységesített névb l kimaradt a hierarchia közbüls egysége:
Philosophisch-Historische Klasse
USMARC formátumban
110 2# $aÖsterreichische Akademie der Wissenschaften (Wien).$bArabische
Kommission
680 ## $aAz egységesített névb l kimaradt a hierarchia közbüls egysége:
Philosophisch-Historische Klasse
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Elektromágneses Obszervatórium
(Nagycenk)
Elektromágneses Obszervatórium (Nagycenk)
[Az egységesített névb l kimaradt a hierarchia közbüls egysége:
Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet (Sopron)]
HUNMARC formátumban
110 2# $aMagyar Tudományos Akadémia$cBudapest $bElektromágneses
Obszervatórium$cNagycenk
410 2# $aElektromágneses Obszervatórium$cNagycenk
680 ## $aAz egységesített névb l kimaradt a hierarchia közbüls egysége:
Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet (Sopron)
USMARC formátumban
110 2# $aMagyar Tudományos Akadémia (Budapest).$bElektromágneses
Obszervatórium (Nagycenk)

410 2# $aElektromágneses Obszervatórium (Nagycenk)
680 ## $aAz egységesített névb l kimaradt a hierarchia közbüls
Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet (Sopron)

egysége:

De:
az egységesített név
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Állam- és Jogtudományi Kar.
Könyvtár
HUNMARC formátumban
110 2# $aEötvös Loránd Tudományegyetem$cBudapest$bÁllam- és Jogtudományi
Kar$bKönyvtár
USMARC formátumban
110 2# $aEötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest).$bÁllam- és
Jogtudományi Kar.$bKönyvtár
az egységesített név
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Bölcsészettudományi Kar.
Könyvtár
HUNMARC formátumban
110 2# $aEötvös Loránd Tudományegyetem$cBudapest$bBölcsészettudományi
Kar$bKönyvtár
USMARC formátumban
110 2# $aEötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest).$bBölcsészettudományi
Kar.$bKönyvtár
az egységesített név
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Természettudományi Kar.
Könyvtár
HUNMARC formátumban
110 2# $aEötvös Loránd Tudományegyetem$cBudapest$bTermészettudományi
Kar$bKönyvtár
USMARC formátumban
110 2# $aEötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest).$bTermészettudományi
Kar.$bKönyvtár
5.7

Több f testület közös alárendelt testülete
Ha a testület egyidej leg két vagy több f testület alárendelt testülete, hivatalos nevéb l e
f testületek neveit rendszerint elhagyjuk, és az alárendelt testület neve önmagában az
egységesített név.
De, ha az alárendelt testület neve
a f testületek nevei nélkül testülettípust jelöl kifejezés csupán, vagy, ha
az alárendelt testületre vonatkozó név elemei közé beékel dnek a f testületek nevei, vagy
pedig
a névnek nyelvtanilag elválaszthatatlan része a "közös" szó (ennek idegen nyelv megfelel je
(pl. "joint", "gemeinsam"),
az alárendelt testület - f testületeinek neveit is tartalmazó - hivatalos neve (módosítás
"formalizálás" nélkül) az egységesített név.
Ez azt jelenti, hogy
a név egésze rendszónak min sül és
az egységesített névben abban a formában (pl. rövid alakban, vagy körülírással) kell közölni a
f testületek nevét, ahogy az alárendelt testület hivatalos neve tartalmazza azokat.

Az egységesített névhez csak az alárendelt testületre vonatkozó kiegészít adatok járulhatnak.
Minden egyes f testület esetében formalizált névváltozatot kell készíteni. E formalizált névben
rendszóként az adott f testület egységesített nevét,
egyéb névelemként pedig a közös alárendelt testület hivatalos nevét kell leírni.
E formalizált névváltozatban mind a f testület, mind az alárendelt testület nevéhez kiegészít
adatok járulhatnak.
Például:
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
VDI-AWF-Ausschuss
--> Verein Deutscher Ingenieure. VDI-AWF-Ausschuss
--> Ausschuss für Wirtschaftliche Fertigung. VDI-AWF-Ausschus
HUNMARC formátumban
110 2# $aVDI-AWF-Ausschuss
410 2# $aVerein Deutscher Ingenieure$bVDI-AWF-Ausschuss
410 2# $aAusschuss für Wirtschaftliche Fertigung$bVDI-AWF-Ausschus
USMARC formátumban
110 2# $aVDI-AWF-Ausschuss
410 2# $aVerein Deutscher Ingenieure.$bVDI-AWF-Ausschuss
410 2# $aAusschuss für Wirtschaftliche Fertigung.$bVDI-AWF-Ausschus
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Joint FAO/IAEA Division of Isotope and Radiation Applications of Atomic
Energy for Food and Agricultural Development
--> Food and Agriculture Organization. Joint FAO/IAEA Division of
Isotope and Radiation Applications of Atomic Energy for Food and
Agricultural Development
--> International Atomic Energy Agency. Joint FAO/IAEA Division of
Isotope and Radiation Applications of Atomic Energy for Food and
Agricultural Development
HUNMARC formátumban
110 2# $aJoint FAO/IAEA Division of Isotope and Radiation Applications of
Atomic Energy for Food and Agricultural Development
410 2# $aFood and Agriculture Organization$bJoint FAO/IAEA Division of
Isotope and Radiation Applications of Atomic Energy for Food and
Agricultural Development
410 2# $aInternational Atomic Energy Agency$bJoint FAO/IAEA Division of
Isotope and Radiation Applications of Atomic Energy for Food and
Agricultural Development
USMARC formátumban
110 2# $aJoint FAO/IAEA Division of Isotope and Radiation Applications of
Atomic Energy for Food and Agricultural Development
410 2# $aFood and Agriculture Organization.$bJoint FAO/IAEA Division of
Isotope and Radiation Applications of Atomic Energy for Food and
Agricultural Development
410 2# $aInternational Atomic Energy Agency.$bJoint FAO/IAEA Division of
Isotope and Radiation Applications of Atomic Energy for Food and
Agricultural Development
5.8

Az alárendelt testület hivatalos neve egységesített névként
Az alárendelt testület hivatalos neve az egységesített név, ha

e név elemei közé ékel dik a f testület neve, vagy ha
a név írásmódja (egybeírás, köt jeles írásmód) nem teszi lehet vé a f testület és az alárendelt
testület nevének szétválasztását, végül ha
az államhatalmi/államigazgatási szervnek alárendelten m köd egészségügyi (szociális),
m vel dési (m vészeti), sport vagy más nem hatósági jogkör testület a f testületnek nem
szervezeti egységes (osztálya, csoportja stb.) és neve - a f testület megnevezése nélkül - a
testület típusának megnevezése csupán.
A testület nevét rendszóként, az alárendelt testület nevét egyéb névelemként tartalmazó formalizált
névalakot névváltozatként lehet leírni.
Például:
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Magyar Unesco Bizottság
--> Unesco. Magyar Bizottság
--> Unesco. Hungarian National Commission
HUNMARC formátumban
110 2# $aMagyar Unesco Bizottság
410 2# $aUnesco$bMagyar Bizottság
410 2# $aUnesco$bHungarian National Commission
USMARC formátumban
110 2# $aMagyar Unesco Bizottság
410 2# $aUnesco.$bMagyar Bizottság
410 2# $aUnesco.$bHungarian National Commission
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Göteborgs universitetsbibliotek
--> Göteborgs universitet. Universitetsbibliotek
HUNMARC formátumban
110 2# $aGöteborgs universitetsbibliotek
410 2# $aGöteborgs universitet$bUniversitetsbibliotek
USMARC formátumban
110 2# $aGöteborgs universitetsbibliotek
410 2# $aGöteborgs universitet.$bUniversitetsbibliotek
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Belügyminisztérium Szimfónikus Zenekara
--> Magyarország. Belügyminisztérium. Szimfónikus Zenekar
HUNMARC formátumban
110 2# $aBelügyminisztérium Szimfónikus Zenekara
410 1# $aMagyarország$bBelügyminisztérium.$bSzimfónikus Zenekar
USMARC formátumban
110 2# $aBelügyminisztérium Szimfónikus Zenekara
410 1# $aMagyarország.$bBelügyminisztérium.$bSzimfónikus Zenekar
5.9

F testület rendezvényei
A valamely testület alárendelt testületként leírt rendezvényeire vonatkozóan lásd KSZ5 6.8.

6.

A rendezvények egységesített neve

6.1

Általános el írások
Ha a rendezvény testületnek min sül (lásd KSZ5 1.1), a rendezvény egységesített nevét az egyéb
testületekre vonatkozó el írások szerint kell megállapítani.
De:
A rendezvények nevének szavait - a kezd szó és a névben el forduló tulajdonnevek kivételével kis kezd bet vel írjuk, kivéve, ha a név nyelvének helyesírási szabályai valamely szófaj, ill.
kifejezés írásáról másképp intézkednek.
Például:
az egységesített név
Dunántúli nyelvoktatási konferencia (3.) (1993) (Szombathely)
HUNMARC formátumban
111 2# $aDunántúli nyelvoktatási konferencia$n3.$d1993$cSzombathely
USMARC formátumban
111 2# $aDunántúli nyelvoktatási konferencia$n(3.)$d(1993)$c(Szombathely)
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
American control conference (1.) (1982) (Arlington, Va.)
--> ACC (1.) (1982) (Arlington, Va.)
HUNMARC formátumban
111 2# $aAmerican control conference$n1.$d1982$cArlington, Va.
411 2# $aACC$n1.$d1982$cArlington, Va.
USMARC formátumban
111 2# $aAmerican control conference$n(1.)$d(1982)$c(Arlington, Va.)
411 2# $aACC$n(1.)$d(1982)$c(Arlington, Va.)
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
American control conference (2.) (1983) (San Francisco, Calif.)
--> ACC (2.) (1983) (San Francisco, Calif.)
HUNMARC formátumban
111 2# $aAmerican control conference$n2.$d1983$cSan Francisco, Calif.
411 2# $aACC$n2.$d1983$cSan Francisco, Calif.
USMARC formátumban
111 2# $aAmerican control conference$n(2.)$d(1983)$c(San Francisco,
Calif.)
411 2# $aACC$n(2.)$d(1983)$c(San Francisco, Calif.)
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
American control conference (3.) (1984) (San Diego, Calif.)
--> ACC (3.) (1984) (San Diego, Calif.)
HUNMARC formátumban
111 2# $aAmerican control conference$n3.$d1984$cSan Diego, Calif.
411 2# $aACC$n3.$d1984$cSan Diego, Calif.
USMARC formátumban
111 2# $aAmerican control conference$n(3.)$d(1984)$c(San Diego, Calif.)
411 2# $aACC$n(3.)$d(1984)$c(San Diego, Calif.)

az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
American control conference (4.) (1985) (Boston, Mass.)
--> ACC (4.) (1985) (Boston, Mass.)
HUNMARC formátumban
111 2# $aAmerican control conference$n4.$d1985$cBoston, Mass.
411 2# $aACC$n4.$d1985$cBoston, Mass.
USMARC formátumban
111 2# $aAmerican control conference$n(4.)$d(1985)$c(Boston, Mass.)
411 2# $aACC$n(4.)$d(1985)$c(Boston, Mass.)
6.2

A rendezvény sorszáma és id pontja kiegészít adatként
Ha a rendezvény hivatalos nevének nyelvtanilag szerves része
a rendezvény sorszáma, illetve
megtartásának id pontja,
ez adatot (adatokat) kiegészít adatként (adatokként) kell közölni.
Ha a rendezvény nevének nyelvtanilag szerves része a sorszám számnévi alakja, ezt a névb l az adatelhagyás jelölése nélkül - el kell hagyni, és e névalakot névváltozatként sem kell közölni.
Az évszámot teljes alakjában kell közölni akkor is, ha a hivatalos névben csonka évszám szerepel.
Ha a rendezvény nem sorszámozott, az ugyanabban az évben azonos néven tartott rendezvények
megkülönböztethet sége érdekében a teljes keltezést kell feltüntetni. A keltezési adatokat az MSZ
ISO 8601 A keltezés és az id pontok jelölése c. szabvány szerinti számjegyes alakban kell leírni.
Például:
a hivatalos rendezvénynév:
Congressus quartus internationalis Fenno-ugristarum
az egységesített név
Congressus internationalis Fenno-ugristarum (4.) (1975) (Budapest)
HUNMARC formátumban
111 2# $aCongressus internationalis Fenno-ugristarum$n4.$d1975$cBudapest
USMARC formátumban
111 2# $aCongressus internationalis Fenno-ugristarum$n(4.)$d(1975)
$c(Budapest)
a hivatalos rendezvénynév:
Automatizálás '86 konferencia
az egységesített név
Automatizálás konferencia (1986) (Nyíregyháza)
HUNMARC formátumban
111 2# $aAutomatizálás konferencia$d1986$cNyíregyháza
USMARC formátumban
111 2# $aAutomatizálás konferencia$d(1986)$c(Nyíregyháza)

6.3

A rendezvény székhelye
Ha a rendezvény hivatalos nevének nyelvtanilag szerves része székhelyének neve, ezt a testületi
név-rekordban az egységesített név részeként kell közölni.
Ha a rendezvény hivatalos neve székhelyének nevével kezd dik, az e városnév hátravetésével,
azaz kiegészít adatként való közlésével képzett névalakot névváltozatként közölni lehet.

Ha a székhely neve a rendezvény hivatalos nevének utolsó eleme és nélküle az egységesített név
nem egyetlen, testület típusát jelöl szó csupán, ezt a földrajzi nevet kiegészít adatként kell
feltüntetni.
Ha a székhely nevét viszonyszó (ezzel összefügg kifejezés) kapcsolja a névhez, ezt el kell hagyni.
Hasonlóképp elhagyandók a helységnév toldalékai is.
Például:
az egységesített név
Annual international Phoenix conference on computers and communications
(2.) (1983)
HUNMARC formátumban
111 2# $aAnnual international Phoenix conference on computers and
communications$n2.$d1983
USMARC formátumban
111 2# $aAnnual international Phoenix conference on computers and
communications$n(2.)$d(1983)
az egységesített név
Leipziger Frühlingsmesse$d(1980)
HUNMARC formátumban
111 2# $aLeipziger Frühlingsmesse$d1980
USMARC formátumban
111 2# $aLeipziger Frühlingsmesse$d(1980)
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Leeds-Lyon symposium on
Leeds-Lyon symposium on tribology
és
(7.) (1997) (Leeds)
tribology(6.) (1996) (Lyon)
--> Symposium on tribology (6.)
--> Symposium on tribology (7.)
(1996) (Lyon)
(1997) (Leeds)
--> Lyon symposium on tribology
--> Leeds symposium on tribology
(6.) (1996)
(7.) (1997)
--> Leeds symposium on tribology
--> Lyon symposium on tribology
(6.) (1996) (Lyon)
(7.) (1997) (Leeds)
HUNMARC formátumban
111 2# $aLeeds-Lyon symposium on és
111 2# $aLeeds-Lyon symposium on
tribology$n6.$d1996$cLyon
tribology$n7.$d1997$cLeeds
411 2# $aSymposium on
411 2# $aSymposium on
tribology$n6.$d1996$cLyon
tribology$n7.$d1997$cLeeds
411 2# $aLyon symposium on
411 2# $aLeeds symposium on
tribology$n6.$d1996
tribology$n7.$d1997
411 2# $aLeeds symposium on
411 2# $aLyon symposium on
tribology$n6.$d1996$cLyon
tribology$n7.$d1997$cLeeds
USMARC formátumban
111 2# $aLeeds-Lyon symposium on és
111 2# $aLeeds-Lyon symposium on
tribology$n(6.)$d(1996)
tribology$n(7.)$d(1997)
$c(Lyon)
$c(Leeds)
411 2# $aSymposium on
411 2# $aSymposium on
tribology$n(6.)$d(1996)
tribology$n(7.)$d(1997)
$c(Lyon)
$c(Leeds)
411 2# $aLyon symposium on
411 2# $aLeeds symposium on
tribology($n6.)$d(1996)
tribology$n(7.)$d(1997)
411 2# $aLeeds symposium on
411 2# $aLyon symposium on
$n
$d
$n
$d

tribology$n(6.)$d(1996)
$c(Lyon)

tribology$n(7.)$d(1997)
$c(Leeds)

De:
az egységesített név
Tihany symposium on radiation chemistry (6.) (1996) (Balatonszéplak)
HUNMARC formátumban
111 2# $aTihany symposium on radiation chemistry
$n6.$d1986$cBalatonszéplak
USMARC formátumban
111 2# $aTihany symposium on radiation chemistry
$n(6.)$d(1986)$c(Balatonszéplak)
A kiadványon a rendezvény hivatalos neve:
Sozialbearbeitertagung 1994 in Düsseldorf
az egységesített név
Sozialbearbeitertagung (1994) (Düsseldorf)
HUNMARC formátumban
111 2# $aSozialbearbeitertagung$d1994$cDüsseldorf
USMARC formátumban
111 2# $aSozialbearbeitertagung$d(1994)$c(Düsseldorf)
6.4

Szekciók, rész-rendezvények
Ha a rendezvény szekciókra vagy más hasonló rész-rendezvényekre tagolódik és hivatalos
nevében - nem köt szóval összekapcsolt összetett névként (lásd KSZ5 2.2) - mind a
f rendezvény, mind a rész-rendezvény neve szerepel, a jelen szabályzat 5. fejezetében, az
alárendelt testületekre vonatkozóan megállapított el írásokat kell alkalmazni.
Ha az egységesített névben mind a f -, mind a rész-rendezvény nevét közölni kell, minden egyes
rész-rendezvény nevér l külön-külön testületi név-rekord készül, melyekben
a rendszó a f rendezvény egységesített neve,
egyéb névelem pedig a rész-rendezvény neve.
Mind a f -, mind a rész-rendezvényhez saját kiegészít adatok járulhatnak. Ha a kiegészít adatok
azonosak, akkor valamennyi kiegészít adatot a f rendezvény nevéhez kapcsolva kell közölni. Ha
valamely kiegészít adat eltér, akkor az eltér kiegészít adatot a rész-rendzvény kiegészít
adataként kell leírni; az azonos kiegészít adato(ka)t a f rendezény nevéhez kapcsolva kell
megadni..
Például:
A rész-rendezvény testületi név-rekordjában
az egységesített név
Kertészeti gépesítési kongresszus (5.) (1994) (Budapest). "A
zöldségtermesztés gépesítése" szekció
HUNMARC formátumban
111 2# $aKertészeti gépesítési kongresszus$n5.$d1976$cBudapest$b"A
zöldségtermesztés gépesítése" szekció
USMARC formátumban
111 2# $aKertészeti gépesítési kongresszus$n(5.)$d(1976)$c(Budapest).$e"A
zöldségtermesztés gépesítése" szekció
A rész-rendezvények testületi név-rekordjaiban:
az egységesített név

Fiatal oktatók és kutatók fóruma (1996). Építészmérnöki szekció
(Budapest)
HUNMARC formátumban
111 2# $aFiatal oktatók és kutatók fóruma$d1996$bÉpítészmérnöki
szekció$cBudapest
USMARC formátumban
111 2# $aFiatal oktatók és kutatók fóruma$d(1996).$eÉpítészmérnöki
szekció$c(Budapest)
és
az egységesített név és a
Fiatal oktatók és kutatók fóruma (1996). Közlekedésmérnöki szekció (Gy r)
HUNMARC formátumban
111 2# $aFiatal oktatók és kutatók fóruma$d1996$bKözlekedésmérnöki
szekció$cGy r
USMARC formátumban
111 2# $aFiatal oktatók és kutatók fóruma$d(1996).$eKözlekedésmérnöki
szekció$c(Gy r)
a hivatalos rendezvénynév:
Plenary session of the Conference of the European statisticians
az egységesített név
Conference of the European statisticians (28.) (1930) (Paris). Plenary
session
HUNMARC formátumban
111 2# $aConference of the European
statisticians$n28.$d1930$Paris$bPlenary session
USMARC formátumban
111 2# $aConference of the European
statisticians$n(28.)$d(1930)$(Paris).$ePlenary session
6.5

Rendezvények szervez bizottságai
Valamely rendezvény ad hoc szervez bizottságát, titkárságát, jegyz könyvének (ajánlásainak stb.)
szerkeszt ségét, ha ennek neve a rendezvény nevéhez kapcsolódó testülettípust jelöl kifejezés
csupán, a rendezvény alárendelt testületeként nem kell megnevezni (az ad hoc testületr l rekord
nem készítend ).
De:
A rendezvény állandó bizottságai, irodái és más állandó szervezetei testületnek min sülnek és
egységesített nevüket az alárendelt testületekre vonatkozó el írások szerint kell megállapítani (lásd
az 5. fejezetet).

6.6

Testület rendezvénye megkülönböztet névvel
Ha valamely testület rendezvényének hivatalos neve mind a testület (f testület), mind a rendezvény
saját, megkülönböztet nevét tartalmazza, az egységesített név mindig a rendezvény saját neve.
Például:
a rendezvény hivatalos neve:
Cairo University Conference on mechanical design and production
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Conference on mechanical design and production (3.) (1985) (El Qahira)

--> MDP (3.) (1985) (El Quahira)
HUNMARC formátumban
111 2# $aConference on mechanical design and production$n3.$d1985$cEl
Quahira
411 2# $aMDP$n3.$d1985$cEl Quahira
USMARC formátumban
111 2# $aConference on mechanical design and
production$n(3.)$d(1985)$c(El Quahira)
411 2# $aMDP$n(3.)$d(1985)$c(El Quahira)
a rendezvény hivatalos neve:
Akademie der Wissenschaften der DDR Wissenschaftliche Konferenz zum Leibniz-Tag
az egységesített név és a
Wissenschaftliche Konferenz zum Leibniz-Tag (1998) (Berlin)
HUNMARC formátumban
111 2# $aWissenschaftliche Konferenz zum Leibniz-Tag$d1998$cBerlin
USMARC formátumban
111 2# $aWissenschaftliche Konferenz zum Leibniz-Tag$d(1998)$c(Berlin)
6.7

Testület rendezvénye megkülönböztet név nélkül
Ha valamely testület rendezvényének nincs megkülönböztet neve és hivatalos neve e testület
nevéb l és a rendezvény típusának megnevezéséb l (az e megnevezéshez kapcsolódó
sorszámból és/vagy keltezésb l, ill. a székhely nevéb l) áll, az egységesített névben:
a rendszó a testület (mint f testület) egységesített neve;
a rendezvény típusának megnevezése pedig egyéb névelem.
Kiegészít adatok mind a f testülethez, mind az alárendelt testületnek min sül rendezvényhez
kapcsolódhatnak.
Például:
az egységesített név
Magyar Biofizikai Társaság. Vándorgy lés (1.) (1931) (Szeged)
HUNMARC formátumban
110 2# $aMagyar Biofizikai Társaság$bVándorgy lés$n1.$d1931$cSzeged
USMARC formátumban
110 2# $aMagyar Biofizikai
Társaság.$bVándorgy lés$n(1.)$d(1931)$c(Szeged)
az egységesített név
Szentgyörgyi Albert Orvostudományi Egyetem (Szeged). Tudományos diákköri
konferencia (1997) (Szeged)
HUNMARC formátumban
110 2# $aSzentgyörgyi Albert Orvostudományi Egyetem$cSzeged$bTudományos
diákköri konferencia$d1997$cSzeged
USMARC formátumban
110 2# $aSzentgyörgyi Albert Orvostudományi Egyetem (Szeged).$bTudományos
diákköri konferencia$d(1997)$c(Szeged)
az egységesített név
Könny ipari M szaki F iskola (Budapest). Tudományos ülésszak (3.) (1980)
(Budapest)
HUNMARC formátumban
110 2# $aKönny ipari M szaki F iskola$cBudapest$bTudományos
ülésszak$n3.$d1980$cBudapest

USMARC formátumban
110 2# $aKönny ipari M szaki F iskola (Budapest).$bTudományos
ülésszak$n(3.)$d(1980)$c(Budapest)
Ha a f testületnek többféle, csak típusuk megnevezésével megnevezett rendezvénye van
(közgy lés, tudományos tanácskozás stb.), ezek mindegyikér l külön-külön testületi név-rekord
készül.
Ha a f testület ugyanannak a rendezvénysorozatnak a típusmegnevezését megváltoztatja, a
névváltozás szabályait kell alkalmazni (lásd KSZ5 7.1), a megváltozott típusmegnevezéssel új
testületi név-rekordot kell készíteni, a régi és az új nevet - kölcsönösen - "lásd még" utalóval kell
összekapcsolni.
Ha azonban a f testület ugyanazon rendezvény-sorozat típusmegnevezését nem következetesen
használja, az átmenetileg megváltozott típusnév alapján nem készül új rekord. E nevet
névváltozatként kell regisztrálni.
Ha a rendezvény típusát jelöl kifejezés valamilyen alkalomhoz kapcsolódóan tér el az
egységesített névben leírt kifejezést l (pl. vándorgy lés helyett: ünnepi vándorgy lés), ez alkalmi
rendezvény nevér l külön rekord készül. A névváltozás regisztrálására vonatkozóan lásd a KSZ5
7.1.2 szakasz el írásait.
Például:
az egyik besorolási rekord:
az egységesített név
Magyar Immunológiai Társaság. Vándorgy lés (11.) (1980) (Debrecen)
HUNMARC formátumban
110 2# $aMagyar Immunológiai TársaságbVándorgy lés$n11.$d1980$cDebrecen
USMARC formátumban
110 2# $aMagyar Immunológiai
Társaság.bVándorgy lés$n(11.)$d(1980)$c(Debrecen)
a másik besorolási rekord:
az egységesített név
Magyar Immunológiai Társaság. Jubileumi Vándorgy lés (1981) (Szolnok)
HUNMARC formátumban
110 2# $aMagyar Immunológiai Társaság$bJubileumi
vándorgy lés$d1981$cSzolnok
USMARC formátumban
110 2# $aMagyar Immunológiai Társaság.$bJubileumi
vándorgy lés$d(1981)$c(Szolnok)
6.8

A rendezvény, mint többszörösen alárendelt testület
Ha a rendezvény egységesített nevét a KSZ5 6.7 szakaszának el írásai szerint kell megállapítani
és ha a rendez testület valamely f testület alárendelt testülete, azt, hogy
rendszóként csak a f testület vagy csak az alárendelt testület nevét kell-e közölni, és ha
a rendszó a f testület neve, ezt követ egyéb névelemként az alárendelt rendez testület nevét
is le kell-e írni,
a KSZ5 5. fejezet el írásai határozzák meg.
Például:
az egységesített név
IMEKO. Technical Committee on Meteorology. Symposium (1.) (1991)
(Budapest)

HUNMARC formátumban
110 2# $aIMEKO$bTechnical Committee on
Meteorology$bSymposium$n1.$d1991$cBudapest
USMARC formátumban
110 2# $aIMEKO.$bTechnical Committee on
Meteorology.$bSymposium$n(1.)$d(1991)$c(Budapest)
az egységesített név
IMEKO. Technical Committee on Meteorology. Symposium (3.) (1993) (Berlin)
HUNMARC formátumban
110 2# $aIMEKO$bTechnical Committee on
Meteorology$bSymposium$n3.$d1993$cBerlin
USMARC formátumban
110 2# $aIMEKO.$bTechnical Committee on
Meteorology.$bSymposium$n(3.)$d(1993)$c(Berlin)
az egységesített név
Budapesti M szaki Egyetem. Gépészmérnöki Kar. Tudományos ülésszak (1998)
(Budapest)
HUNMARC formátumban
110 2# $aBudapesti M szaki Egyetem$bGépészmérnöki Kar$bTudományos
ülésszak$d1998$cBudapest
USMARC formátumban
110 2# $aBudapesti M szaki Egyetem.$bGépészmérnöki Kar.$bTudományos
ülésszak$d(1998)$c(Budapest)
az egységesített név
Budapesti M szaki Egyetem. Vegyészmérnöki Kar. Tudományos ülésszak(1998)
(Budapest)
HUNMARC formátumban
110 2# $aBudapesti M szaki Egyetem$bVegyészmérnöki Kar$bTudományos
ülésszak$d1998$cBudapest
USMARC formátumban
110 2# $aBudapesti M szaki Egyetem.$bVegyészmérnöki Kar.$bTudományos
ülésszak$d(1998)$c(Budapest)
6.9

Több testület közös rendezvénye
Több testület közös rendezvénye esetében:
Ha a rendezvénynek saját megkülönböztet neve van, e név az egységesített név.
Ha a rendezvény hivatalos nevének része mind a rendez testületek neve, mind a rendezvény
egységesített nevének min sül saját neve, a hivatalos nevet névváltozatként közölni kell.
Ha a közös rendezvénynek nincs megkülönböztet neve, vagy ha hivatalos nevében rendez
testületeinek nevén és a rendezvény megnevezésén kívül a "közös" kifejezés (ennek nyelvi
megfelel i, pl. "joint", "gemeinsam") szerepel, a hivatalos név az egységesített név.
Névváltozatként közölni kell minden egyes rendez testület esetében ennek nevét rendszóként,
a rendezvény hivatalos nevét pedig egyéb névelemként tartalmazó formalizált névalakot.
Például:

A rendezvénynek van saját megkülönböztet neve. Az err l készítend testületi névrekordban
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Design automation conference (23.) (1986) (Las Vegas, Nev.)

--> ACM-IEEE design automation conference (23.) (1986) (Las Vegas, Nev.)
HUNMARC formátumban
111 2# $aDesign automation conference$n23.$d1986$cLas Vegas, Nev.
411 2# $aACM-IEEE design automation conference$n23.$d1986$cLas Vegas,
Nev.
USMARC formátumban
111 2# $aDesign automation conference$n(23.)$d(1986)$c(Las Vegas, Nev.)
411 2# $aACM-IEEE design automation conference$n(23.)$d(1986)$c(Las
Vegas, Nev.)

A rendezvénynek nincs megkülönböztet saját neve. Hivatalos neve tartalm azza m ind a
rendezvény típusának m egnevezését, m ind rendez testületeinek neveit. Az e hivatalos
névr l készítend testületi név-rekordban
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Symposium of the British Computer Society and the Association for
Computer Machinery (3. ) (1984) (Cambridge)
--> British Computer Society. Symposium (3.) (1984) (Cambridge)
--> Association for Computer Machinery. Symposium (3.) (1984)(Cambridge)
HUNMARC formátumban
110 2# $aSymposium of the British Computer Society and the Association
for Computer Machinery$n3.$d1984$cCambridge
410 2# $aBritish Computer Society$bSymposium$n3.$d1984$cCambridge
410 2# $aAssociation for Computer Machinery$bSymposium
$n3.$d1984$cCambridge)
USMARC formátumban
110 2# $aSymposium of the British Computer Society and the Association
for Computer Machinery$n(3.)$d(1984)$c(Cambridge)
410 2# $aBritish Computer Society.$bSymposium$n(3.)$d(1984)$c(Cambridge)
410 2# $aAssociation for Computer
Machinery.$bSymposium$n(3.)$d(1984)$c(Cambridge)

A rendezvénynek van ugyan megkülönböztet saját neve is, de hivatalos nevében (rendez
testületeinek nevein kívül) a "közös" jelz is szerepel. A rendezvény hivatalos nevér l
készítend testületi név-rekordban
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Joint ASME-IEEE railroad conference (1985) (New York, N.Y.)
--> Railroad conference (1985) (New York, N.Y.)
--> American Society for Mechanical Engineering. Joint ASME-IEEE
railroad conference (1985) (New York, N.Y.)
--> ASME-IEEE railroad conference (1985) (New York, N.Y.)
--> IEEE (New York, N.Y.). Joint ASME-IEEE railroad conference (1985)
(New York, N.Y.)
HUNMARC formátumban
110 2# $aJoint ASME-IEEE railroad conference$d1985$cNew York, N.Y.
410 2# $aRailroad conference$d1985$cNew York, N.Y.
410 2# $aAmerican Society for Mechanical Engineering$bJoint ASME-IEEE
raolroad conference$d1985$cNew York, N.Y.
410 2# $aASME-IEEE railroad conference$d1985
$cNew York, N.Y.
410 2# $aIEEE$cNew York, N.Y.$bJoint railroadconference$d1985$cNew York,
N.Y.
USMARC formátumban
110 2# $aJoint ASME-IEEE railroad conference$d(1985)$c(New York, N.Y.)
410 2# $aRailroad conference$d(1985)$c(New York, N.Y.)

410 2# $aAmerican Society for Mechanical Engineering.$bJoint ASME-IEEE
raolroad conference$d(1985)$c(New York, N.Y.)
410 2# $aASME-IEEE railroad conference$d(1985)$c(New York, N.Y.)
410 2# $aIEEE (New York, N.Y.)$bJoint railroad conference$d(1985)$c(New
York, N.Y.)
6.10

"Párhuzamos" nev rendezvények
Ha egy rendezvénynek több neve van, és e nevek nem egyazon név nyelvi változatai, az
egységesített név a tartalmában teljesebb név. Ha ilyen név nem állapítható meg, akkor a
kiadványon tipográfiailag kiemelt, ennek hiányában pedig az els ként közölt név. Az egységesített
név megválasztásánál mell zött neve(ke)t névváltozatként kell közölni.
Például:
a kiadványon: (fiktív példa)
A Hej csabán 1998. április elsején megtartott ÖRÖMTELI MOKKA-NAPOK
A 2. Magyar Könyvtárgépesítési Konferencia el adásai és poszterei
az egységesített név és a
"lásd még" utaló
Magyar könyvtárgépesítési konferencia (2.) (1998) (Hej csaba)
--> Örömteli MOKKA-napok (1998) (Hej csaba)
HUNMARC formátumban
111 2# $aMagyar könyvtárgépesítési konferencia$n2.$d1998$cHej csaba
411 2# $aÖrömteli MOKKA-napok$d1998$cHej csaba
USMARC formátumban
111 2# $aMagyar könyvtárgépesítési konferencia$n(2.)$d(1998)$c(Hej csaba)
411 2# $aÖrömteli MOKKA-napok$d(1998)$c(Hej csaba)

6.11

Rendezvény többnyelv névvel
Ha a rendezvénynek több nyelven van hivatalos neve:
Nemzetközi és multinacionális rendezvények esetében az egységesített név megválasztásánál
érvényesítend nyelvi sorrend: angol, francia, német, orosz, spanyol;
Két vagy három ország testületeinek, szakért inek közös rendezvénye esetében, ha a rendez
testületek egyike magyar és a rendezvénynek van hivatalos magyar neve, e magyar név az
egységesített név;
Minden egyéb rendezvény esetében el nyben kell részesíteni a rendez testület hivatalos
nyelv nevével megegyez nyelv nevet.
Ha a felsorolt ismérvek nem alkalmazhatók a rendezvény els ként feldolgozott kiadványán (az
ezen kiemelten, megkülönböztetés hiányában pedig az els ként) szerepl név az egységesített
név.
Az egységesített név megválasztásánál mell zött névalakokról - függetlenül ezek hivatalos vagy
nem hivatalos voltától - ha forrásuk valamelyik csatlakozó bibliográfiai rekord, névváltozatot kell
készíteni.
Ha a rendezvénysorozat kés bbi kiadványain ugyanaz a hivatalos név megváltozott nyelven, vagy
váltakozó nyelveken szerepel, e neveket nem névváltozásként kell kezelni, hanem
névváltozatokként kell közölni.
Például:
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
International symposium on programming (4.) (1998) (Paris)

--> Colloque international sur la programmation (4.) (1998) (Paris)
HUNMARC formátumban
111 2# $aInternational symposium on programming$n4.$d1998$cParis
411 2# $aColloque international sur la programmation$4.$d1998$cParis
USMARC formátumban
111 2# $aInternational symposium on programming$n(4.)$d(1998)$c(Paris)
411 2# $aColloque international sur la
programmation$n(4.)$d(1998)$c(Paris)
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Célgép szeminárium (2.) (1983) (Gy r)
--> Seminar on single purpose machines (2.) (1983) (Gy r)
--> Seminar für Sondermaschinen (2.) (1983) (Gy r)
HUNMARC formátumban
111 2# $aCélgép szeminárium$n2.$d1983$cGy r
411 2# $aSeminar on single purpose machines$n2.$d1983$cGy r
411 2# $aSeminar für Sondermaschinen$n2.$d1983$cGy r
USMARC formátumban
111 2# $aCélgép szeminárium$n(2.)$d(1983)$c(Gy r)
411 2# $aSeminar on single purpose machines$n(2.)$d(1983)$c(Gy r)
411 2# $aSeminar für Sondermaschinen$n(2.)$d(1983)$c(Gy r)
6.12

Emlékülések
Valamely személy, vagy a rendez testülettel nem azonos testület tiszteletére tartott rendezvény
esetében, ha e személyt (testületet) a rendezvény hivatalos neve megnevezi, a személy
vezetéknevével (a testületi névvel) kezd d (és az ezt megel z elemek hátravetésével képzett)
névalakot névváltozatként közölni kell, kivéve, ha az egységesített rendezvénynév is így kezd dik.
A személy (a testület) egységesített nevét bibliográfiai megjegyzésként és melléktétel besorolási
adataként közölni kell.
Például:
az egységesített név
Bolgár Géza tudományos ülés (1988)(Budapest)
HUNMARC formátumban
111 2# $aBolgár Géza tudományos ülés$d1988$cBudapest
USMARC formátumban
111 2# $aBolgár Géza tudományos ülés$d(1988)$c(Budapest)
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Alfred Haar memorial conference (1997)(Budapest)
--> Haar memorial conference, Alfred (1997)(Budapest)
HUNMARC formátumban
111 2# $aAlfred Haar memorial conference$d1997$cBudapest
411 2# $aHaar memorial conference, Alfred$d1997$cBudapest
USMARC formátumban
111 2# $aAlfred Haar memorial conference$d(1997)$c(Budapest)
411 2# $aHaar memorial conference, Alfred$d(1997)$c(Budapest)

7.

A testület névváltozása

7.1

A testület nevének változása

7.1.1

Ha a testület neve m ködése során jelentékenyen és tartósan megváltozik, e változás okától
függetlenül új testületnek min sül és nevér l új rekordot kell készíteni. (A jelentéktelen változásokra
vonatkozóan lásd KSZ5 7.4, az átmeneti névváltozásokra vonatkozóan lásd KSZ5 7.5.)
A testület régi nevér l és a testület új nevér l készített besorolási rekordok közötti bibliográfiai
kapcsolatot kölcsönösen névváltozás - "lásd még" utalókkal kell biztosítani (lásd KSZ5 1.5).
Ha a testület többször változtatta nevét, minden egyes névváltozáskor minden változatról "lásd
még" utalót kell készíteni.
Például:
az egységesített név és a
--->> névváltozás - "lásd még" utaló
Association for Information and
National Association for
Image Management
Information and Image Management
-->> National Association for
-->> Association for Information
Information and Image Management
and Image Management
HUNMARC és USMARC formátumban
110 2# $aAssociation for Information 110 2# $aNational Association for
and Image Management
Information and Image
Management
510 2# $aNational Association for
510 2# $aAssociation for
Information and Image
Information and Image
Management
Management
az egységesített név és a
--->> névváltozás - "lásd még" utaló
National Micrographies Association
Association for Information and
Image Management
-->> Association for Information and -->> National Micrographies
Image Management
Association
HUNMARC és USMARC formátumban
110 2# $aNational Micrographies
110 2# $aAssociation for
Association
Information and Image
Management
510 2# $aAssociation for Information 510 2# $aNational Micrographies
and Image Management
Association

az egységesített név és a
--->> névváltozás - "lásd még" utaló
Országos M szaki Könyvtár és
Országos M szaki Információs
Dokumentációs Központ (Budapest)
Központ és Könyvtár (Budapest)
-->

OMKDK (Budapest)

-->

OMIKK (Budapest)

-->> Országos M szaki Információs
-->> Országos M szaki Könyvtár és
Központ és Könyvtár (Budapest)
Dokumentációs Központ (Budapest)
HUNMARC formátumban
110 2# $aOrszágos M szaki Könyvtár
110 2# $aOrszágos M szaki
és Dokumentációs
Információs Központ és
Központ$cBudapest
Könyvtár$cBudapest
410 2# $aOMKDK$cBudapest

410 2# $aOMIKK$cBudapest

510 2# $aOrszágos M szaki
510 2# $aOrszágos M szaki Könyvtár
Információs Központ és
és Dokumentációs
Könyvtár$cBudapest
Központ$cBudapest
USMARC formátumban
110 2# $aOrszágos M szaki Könyvtár
110 2# $aOrszágos M szaki
és Dokumentációs Központ
Információs Központ és
(Budapest)
Könyvtár (Budapest)
410 2# $aOMKDK (Budapest)

410 2# $aOMIKK (Budapest)

510 2# $aOrszágos M szaki
Információs Központ és
Könyvtár (Budapest)

510 2# $aOrszágos M szaki Könyvtár
és Dokumentációs Központ
(Budapest)

az egységesített név és a
--->> névváltozás - "lásd még" utaló
Bell Telephone Laboratories
Bell Laboratories
-->

BTL

-->> Bell Laboratories

--> American Telephone and Telegraph
Company. Bell Laboratories

-->> Bell Telephone Laboratories

HUNMARC formátumban
110 2# $aBell Telephone Laboratories 110 2# $aBell Laboratories
410 2# $aBTL

410 2# $aAmerican Telephone and Telegraph
Company$bBell Laboratories

510 2# $aBell Telephone
Laboratories
USMARC formátumban
110 2# $aBell Telephone Laboratories 110 2# $aBell Laboratories
510 2# $aBell Laboratories

7.1.2

410 2# $aBTL

410 2# $aAmerican Telephone and Telegraph
Company.$bBell Laboratories

510 2# $aBell Laboratories

510 2# $aBell Telephone
Laboratories

Rendezvények névváltozásának regisztrálására a MOKKÁban önálló besorolási rekordokat kell
készíteni. E rekordok nem tartalmazzák a rendezvény változó kiegészít adatait:
a rendezvény sorszámát,
a rendezvény megtartásának helyét,
a rendezvény megtartásának évét.
Például:
az egységesített név és a
--->> névváltozás - "lásd még" utaló
Canadian fracture conference
Canadian fracture conference
-->> International conference on
-->> International conference on
fracture
fracture
HUNMARC formátumban
111 2# $aCanadian fracture
111 2# $aInternational conference
conference
on fracture
511 2# $aInternational conference on 511 2# $aCanadian fracture
fracture
conference
USMARC formátumban
111 2# $aCanadian fracture
111 2# $aInternational conference
conference
on fracture
511 2# $aInternational conference on 511 2# $aCanadian fracture
fracture
conference

az egységesített név és a
--->> névváltozás - "lásd még" utaló
Magyar Immunológiai Társaság.
Magyar Immunológiai Társaság.
Vándorgy lés
Jubileumi Vándorgy lés
-->> Magyar Immunológiai Társaság.
-->> Magyar Immunológiai Társaság.
Jubileumi Vándorgy lés
Vándorgy lés
HUNMARC formátumban
110 2# $aMagyar Immunológiai
110 2# $aMagyar Immunológiai
Társaság$bVándorgy lés
Társaság$bJubileumi
vándorgy lés
510 2# $aMagyar Immunológiai
510 2# $aMagyar Immunológiai
Társaság$bJubileumi
Társaság$bVándorgy lés
vándorgy lés
USMARC formátumban
110 2# $aMagyar Immunológiai
110 2# $aMagyar Immunológiai
Társaság.$bVándorgy lés
Társaság.$bJubileumi
vándorgy lés
510 2# $aMagyar Immunológiai
510 2# $aMagyar Immunológiai
Társaság.$bJubileumi
Társaság.$bVándorgy lés
vándorgy lés
7.2

Kiegészít adatok változása
Új testületnek min sül - a rendezvények kivételével - a testület akkor is, ha megváltozik:
megkülönböztet sorszáma, illetve
székhelye, m ködési területe, vagy ezek neve.
Például:
az egységesített név és a
--->> névváltozás - "lásd még" utaló
Magyar Királyi Erzsébet
Magyar Királyi Erzsébet
Tudományegyetem (Pozsony)
Tudományegyetem (Pécs)
Erzsébet Tudományegyetem (Pozsony)

-->

Erzsébet Tudományegyetem (Pécs)

-->> Magyar Királyi Erzsébet
-->> Magyar Királyi Erzsébet
Tudományegyetem (Pécs)
Tudományegyetem (Pozsony)
HUNMARC formátumban
110 2# $aMagyar Királyi Erzsébet
110 2# $aMagyar Királyi Erzsébet
Tudományegyetem$cPozsony
Tudományegyetem$cPécs
410 2# $aErzsébet Tudományegyetem$cPozsony

410 2# $aErzsébet Tudományegyetem$cPécs

510 2# $aMagyar Királyi Erzsébet
510 2# $aMagyar Királyi Erzsébet
Tudományegyetem$cPécs
Tudományegyetem$cPozsony
USMARC formátumban
110 2# $aMagyar Királyi Erzsébet
110 2# $aMagyar Királyi Erzsébet
Tudományegyetem (Pozsony)
Tudományegyetem (Pécs)

7.3

410 2# $aErzsébet Tudományegyetem (Pozsony)

410 2# $aErzsébet Tudományegyetem (Pécs)

510 2# $aMagyar Királyi Erzsébet
Tudományegyetem (Pécs)

510 2# $aMagyar Királyi Erzsébet
Tudományegyetem (Pozsony)

Alárendelt testületek névváltozása
Az alárendelt testületek esetében, ha
megváltozik f testülete (annak neve vagy kötelez kiegészít adata), vagy
megváltozik az alárendelt testület neve (pl. csak típusnévvel való megjelölés helyett
megkülönböztet nevet vesz fel), vagy
megváltozik a f testülethez tartozása (pl. a f testület osztályából intézetté alakul), illetve
megváltozik a f testület szervezeti hierarchiájában betöltött helye
azt, hogy e változások következményeképp új testületnek min sül-e, az alárendelt testületek
egységesített nevére vonatkozó el írások alapján kell eldönteni.

Például:
az egységesített név és a
--->> névváltozás - "lásd még" utaló
National Lending Library for Science British Library (London). Lending
Division (Boston, Spa.)
and Technology (Boston, Spa.)
-->> National Lending Library for
-->> British Library (London).
Science and Technology (Boston,
Lending Division (Boston, Spa.)
Spa.)
HUNMARC formátumban
110 2# $aNational Lending Library
110 2# $aBritish Library$cLondon
for Science and
$bLending Division
Technology$cBoston, Spa.
$cBoston, Spa.
510 2# $aBritish Library$cLondon
510 2# $aNational Lending Library
$bLending Division$cBoston,
for Science and
Spa.
Technology$cBoston, Spa.
USMARC formátumban
110 2# $aNational Lending Library
110 2# $aBritish Library
for Science and Technology
(London).$bLending
(Boston, Spa.)
Division (Boston, Spa.)
510 2# $aBritish Library
510 2# $aNational Lending Library
(London).$bLending Division
for Science and Technology
(Boston, Spa.)
(Boston, Spa.)
az egységesített név és a
--->> névváltozás - "lásd még" utaló
Magyar Tudományos Akadémia
Magyar Tudományos Akadémia
(Budapest). Földrajztudományi
(Budapest). Földrajztudományi
Kutatócsoport
Kutató Intézet
-->> Magyar Tudományos Akadémia
-->> Magyar Tudományos Akadémia
(Budapest). Földrajztudományi Kutató (Budapest). Földrajztudományi
Intézet
Kutatócsoport
HUNMARC formátumban
110 2# $aMagyar Tudományos
110 2# $aMagyar Tudományos
Akadémia$cBudapest
Akadémia$cBudapest
$bFöldrajztudományi
$bFöldrajztudományi Kutató
Kutatócsoport
Intézet
510 2# $aMagyar Tudományos
510 2# $aMagyar Tudományos
Akadémia$cBudapest
Akadémia$cBudapest
$bFöldrajztudományi Kutató
$bFöldrajztudományi
Intézet
Kutatócsoport
USMARC formátumban
110 2# $aMagyar Tudományos Akadémia
110 2# $aMagyar Tudományos Akadémia
(Budapest).
(Budapest).
$bFöldrajztudományi
$bFöldrajztudományi Kutató
Kutatócsoport
Intézet
510 2# $aMagyar Tudományos Akadémia
510 2# $aMagyar Tudományos Akadémia
(Budapest).
(Budapest).
$bFöldrajztudományi Kutató
$bFöldrajztudományi
Intézet
Kutatócsoport
7.4

Jelentéktelen névváltozás
Nem min sül jelentékeny változásnak a testület hivatalos nevének elemei közül
a nével k,
a viszonyszók,

a köt szók,
a toldalékok (a név kezd szavának kivételével)
változása (beleértve a névnek ilyen elemekkel való b vülését, illetve a névb l ilyen elemek
elhagyását).
Továbbá: nem tekintend névváltozásnak a név helyesírásának megváltozása (a régies írásmód
helyett az újra való áttérés, az idegen eredet szavak írásmódjának honosítása, az egybeírással,
köt jellel való kapcsolásban bekövetkezett változások és hasonlók). A helyesírás megváltozása
még akkor sem jelenti a testület névváltozását, ha miatta a név kezd szavának bet képe
megváltozik.
E jelentéktelennek tekintett változások miatt módosult neveket névváltozat - "lásd" utalóként kell
leírni.
Ha a besorolási rekordban egységesített névként az újabb változat szerepel, a régebbi névalakot
névváltozatként is csak akkor kell számontartani, ha e régebbi névalak forrása valamelyik
kapcsolódó bibliográfiai rekord.
Végül: a rendezvények hivatalos nevében bekövetkez nyelvi változást sem kell névváltozásként
kezelni. Ugyanazon hivatalos név kés bbi nyelvi alakjait névváltozatokként kell leírni,
Például:
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Magyar Pharmacologiai Társaság
vagy Magyar Farmacologiai Társaság
-> Magyar Farmakológiai Társaság
-> Magyar Pharmakológiai Társaság
HUNMARC és USMARC formátumban
110 2# $aMagyar Pharmacologiai
vagy 110 2# $aMagyar Farmakológiai
Társaság
Társaság
410 2# $aMagyar Farmakológiai
410 2# $aMagyar Pharmacologiai
Társaság
Társaság
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Kolloquium Chemie und Technologie vagy Kolloquium über Chemie und
der festen und flüssigen
Technologie der festen und
Brennstoffe
flüssigen Brennstoffe
-> Kolloquium über Chemie und
-> Kolloquium Chemie und
Technologie der festen und
Technologie der festen und
flüssigen Brennstoffe
flüssigen Brennstoffe
HUNMARC és USMARC formátumban
111 2# $aKolloquium Chemie und
vagy 111 2# $aKolloquium über Chemie und
Technologie der festen und
Technologie der festen und
flüssigen Brennstoffe
flüssigen Brennstoffe
411 2# $aKolloquium über Chemie
411 2# $aKolloquium Chemie und
und Technologie der festen
Technologie der festen und
und flüssigen Brennstoffe
flüssigen Brennstoffe

7.5

Átmeneti jelleg névváltozás
Nem névváltozásként, hanem névváltozatként kezeljük a testület jelentékeny mértékben
megváltozott nevét, ha e névváltozás csak átmeneti jelleg , és a testület visszatér ezt megel z
nevének használatára. Ha az átmeneti névváltozás oka megállapítható, tömör formában nyilvános
általános megjegyzésként közlend .

Például:
az egységesített név és a
névváltozat - "lásd" utaló
Zománcipari M vek
--> ZIM
--> LAMPART
[A gyár neve 1970 el tt Zománcipari M vek volt, 1970 és 1974 között
LAMPART néven szerepelt, majd visszatért a Zománcipari M vek
elnevezéshez]
HUNMARC és USMARC formátumban
110 2# $aZománcipari M vek
410 2# $aZIM
410 2# $aLAMPART
680 ## $aA gyár neve 1970 el tt Zománcipari M vek volt, 1970 és 1974
között LAMPART néven szerepelt, majd visszatért a Zománcipari
M vek elnevezéshez
7.6

Rendezvény típusának ingadozó megnevezése
Ha a rendezvény típusának megnevezését az egységesített név egyéb névelemként tartalmazza,
és ha az ismétl d en megtartott rendezvény típusának megnevezése nem következetes, az
ingadozásokat nem tekintjük névváltozásnak, a használt szinonimák miatt a név módosulásait
névváltozatokként tarthatjuk számon, e típusnevekr l magyarázó jegyzetet készítet
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