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ÖSSZEFOGLAlÁS A szerző a kiadványok nemzetköz i azonosító 
rendszerének tö11énetét és je lenlegi iránye lveit foglalja össze. 

A szabván yszámozás i rendszert a 60-as évekbe n először Fos

ter dolgozta ki a könyvek számontartásához, majd a módsze r 
jó néhány módos ítása következett, és végü l a gépes ítés igénye 
olyan kód számo k kialakítá sához vezetett, ame lyek egyérte l
műen azonosítj ák a kiad ványokat. Meghatározták többek kö
zött az ISBN foga lmát , ami a könyveket ny ilvántart ó nemzet
köz i sorszám (lntem ational Serial Book Nu mber) és az ISSN 
foga lmát, am i az időszaki kiadványok nemzetköz i azonosító 
szám a (lnternatio nal Standard Ser ial Numb er). Elemzi ezek
nek a rendszereknek a hazai vonatko zása it. Gyakorlati útmut a
tást ad. 

Kulcsszavak kiadványok , nemze tközi azonosítók, ISBN, ISSN 

BEVEZETÉS Az emberi ismeret bizonyítékaként megjelenő kiad
ványok számbavételi igénye egy idős az emberiség történe té
vel, függetlenül attól , hogy milyen hordozón j elentek meg. En
nek okai az emberi ség sze llem i értékeinek megőrzése, átörök í
tése , a közö lt tudomán yos eredmények hasznosítása és továb b

fejlesztése. 

Az első világháború után az ismeretek iránt megnövekedett 
igények a kiadványok számának hihetetlen menny iségű előál

lítását idézté k elő. 

A szabványszámo zás i rendsze11 a 60-as években először Fos-

1er dolgozt a ki a könyvek számontart ásához, majd a módszer 
j ó néhány módosít ása következett, és később kidolgozás ra ke-
1ii lt az időszaki kiadvá nyok azo nosí tó számrendszere is. A 
könyvtára k és a k iadók a gépes ítés felé fordultak , a gépes ítés 
igénye olyan kódszámo k kialakításá hoz vezetett , ame lyek egy
értelműen azo nos ítják a kiad ványoka t. Az ISO (lnt emat ional 
Standard Organization) 1970-ben fogadta el az ISBN (lnt ema
tiona l Serial Book Numb er) nemzetközi változa tot, ezután kez-
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dett ez elte,j edni országonk ént. 197 1-ben szabványterv ezet ké
szült a nemze tközi szabványos ítási sze rveze t, az ISO TC/46 
számára az időszaki kiadványok nemze tköz i azonosító száma , 
az ISSN alkalma zásáró l. A eé lsze1iiség úgy kívánta, hogy a kó
dok össze hango lása nemzet közi sz inten történjék, míg a nyil
vántartásba vételt nemze ti szinten végezzék , a kiadványok 
megje lenési helyén. 

1972. novembe r 6-án az Egyes ült Nemze tek Oktat ás i, Tudo
mányos és Kulturá lis Szerveze te, az UNESCO (United Na
tions Educational Scientific and Cultura l Organ isation) főigaz

gatója beje lentette az ISDS Nemzetköz i Központ létrehozásá t, 
és egyben felké11e a tagá llamokat, hogy létes ítsenek nemzeti 
ISDS központoka t, és azokban működjenek együtt. A Magyar 
ISDS Nemzet i Központ az Országos Széch ényi Könyv tárban 
kezdte meg működését 1973-ban , szo ros kapcsolatban a meg
alakult Magyar ISSN Irodáva l. A két szervezeti egység 1998. 
júliu s 1-i hatállya l egyesü lt. 

Magyarors zág 1974 óta alkalmazza a kiadványok nemzetközi 
azo nosító számrendszerét. 

I. Táblá~a1. A kiadványok nem zetköz i azonosító számrend szeréve l kapcso

latban használt rövidítések magyarázatai 

ISBN A könyveket nyilvántartó nemzetköz i sorszám 
( lnternatio nal Serial Book Nu mber ) 

ISDS 

ISO 

MSZ ISO 

ISSN 

URL 

lnternational Seria ls Dala System 

Nemzetközi Szabvá nyügyi Hivata l Párizs 
( lntema tional Standard Organization) 

Ma gyar Szabvá ny ISO 

Az időszaki kiadvá nyok nem ze 1köz i azonosító száma 
(Interna1ional Standard Serial umb er) 

Unifonn Resource Localor 

A KÖNYVEK NEMZETKÖZI AZONOSÍTÁSA, AZ ISBN SZÁMOK A 

könyvek azo nosítási számrendszere - ISBN sorszám - négy 
számcso portb ól áll, amely 10 számjegye t tartalmaz, a szám 
csoportok elhelyezkedése meghatározott. 

1. országazo nos ító 2. kiadóazonosí tó 3. kiadvá nyazonosí tó 
4. ellenőrző szám (mindi g egyta gú). 
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Szekeres Zs 

Minden egyes mű, miJ1den egyes kiadása és annak minden vál
toza ta önálló azo nos ító számot kap. Pl. Orvos i szocio lógia: 
egye temi tankönyv (szerk. Szántó Zsuzsa, Susánszky Éva.), 
Budapest: Semme lweis, 2002. 2 10 p., illetve; 24 cm bibliográ

fia fejeze tenként , ISBN 963 92 14 24 8 Mt.: Szántó Zsuzsa 
(sze rk.). - Susánszky Éva (sze rk.) 

Ha a kiad vány több kötetben je lenik meg, akkor kétféle azono
sító szá mma l látják el, az egy ik szám az összkiadásra, a másik 
a kötet azo nosí tására szo lgál. Pl. Az ember anatómiájának at la
sza = atlas anatomiae corpor is human i (sze rk. Kiss Ferenc, 
Szen tágothai Jáno s) - 84 . jav. kiadás - Budapest: Med icina, 

2000. - : ill. ; 29 cm, ISBN 963 242 644 4, Mt.: Kiss Ferenc 
(sze rk .). - Szen tágo thai János (szerk .) 1. köt. : Cso nttan, izület
és sza lagtan, izomtan, értan , per ifériás idegrendszer, szív. -
4 14 p. ISBN 963 242 645 2, 2. kötet: Zs igertan, nyirokrend
szer, belső elválasztású mirigyek, idegrendszer, érzékszervek, 
kültakaró. 426 p. ISBN 963 242 646 0 

A könyvké nt megjelenő, de va lamilyen sorozat tagjá t alkotó 
kiadványok - ilyenek gyakran a stat iszt ikai kiadványok - kép
ze lt ISSN szá mot kapnak. Pl. A házta rtási szatellitszá mla: el
mélet i és módszertani alapok (szerk. Sik Endre , Szép Kata lin). 
- Budap est: KSH, 2002. - 129 p.: ill. 24 cm. - (Műhelytanul

mányok, ISSN 1588-641 7) Össz efoglalás magya r nyelven, 
ISBN 963 2 15 489 4 

Az országok és a kiadók nagy részé nek azo nosító száma i szá 
mítógépe s hordo zón rende lkezés re állnak. A Pub lishers' lnter
national ISBN Directory 2001/2002. 2 16 ország 539446 kiadó
jának adatait tartalmazza CD-ROM-o n. Magyaro rszág azo no
sítója: 963. 

A SZÁMiTÓGÉPPEL O LVASHATÓ ADATTÁRAK (ADATBÁZISOK), CD

ROM-OK AZONOSiTÁSA A 2 108-as számú TSO ajánlá son alapu
ló ISBN rendszer már kiterjed a CD- ROM kiadványokra, a 
szám ítógé pes kiadványokra és a mikroszámítóg épes szoftve rre 
is. Az ISBN rendszer alkalmazható a számítógé pes tájék ozta
tás i termékekre is, legkönnyebben azokra , ame lyeknek nyom
tatott változa tuk is van, így már rendelkeznek ISBN-számma l. 

AZ IDŐSZAKI KIADVÁNYOK NEMZETKÖZI AZONOSiTÁSA Az idő
sza ki kiadvány olya n előre meg nem határozo tt időtartamra 

terv ezett kiadvány , amely egy mást követő részegységekből: 

számo kból , évfo lyamo kból, füzetekből , kötetekből áll, és eze
ket számoz ásuk, időrend i vagy egyé b megje lölésük különböz
teti meg egymás tó l. Az időszaki kiadvány megjelenh et nyom
tatott formába n vagy más egyéb hordozó n: mágnes lemezen , 
CD-ROM-on , mikrofi lmlapo n vagy a szám ítógépes világhá 
lón. Legfo ntosabb fajt ái: hírlapok, folyóiratok, évkönyvek , 
időszakosan megjelenő j elentése k, közlemények, adat- és cím 
tárak , konferenciák kiadványa i, szá mozott és számozat lan so
roza tok. Nem tekinthetők időszaki kiadványnak a többkötetes 
művek, mivel azo k megj elenését véges számú részegysége k
ben tervez ik. 
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A 70-es évek elején dolgozták ki az időszaki kiadványokra vo
natkozó ISSN (lnterna tiona l Standard Ser ial Numbe r) rendsze
rét, amely nyolc számjegybő l álló számkód , melynek eleme i a 
könyveke t azo nosító I SBN-tői eltérően semmi féle jelenté st 

nem hordoznak. A nyo lcad ik számjegy az előző hétből számít
ható ki, és O-tól 10-ig terje dhet. 
Pl. Csalá dorvo si Fórum: HU ISSN 1585-8529 

A ISSN feltüntetése két, egye nként négy számj egyet tartalma
zó adatc soportban történik, melyeke t kötőjel kapcso l össze , és 
az ISSN betűkód előz meg. A kiadványo k kiadásának helyé t az 
ország kódo k mutatják , ezek a jelöl és elején találhatóak. Példá
ul HU ISSN 0251-147 vagy HU ISSN l050-l24X. 

Minden ISSN egy időszaki kiadványt azo nosít. Az ISSN azo
nosító szám hoz kapcsolód ik az ISSN nemze tközi szá mítógé
pes nyilvántartás i rendszerének előírása i szerint szabvá nyos í
tott címform a, azaz a kulcsc ím. E kapcso lat miatt, ha a kiad
vány címében változás köve tkezik be, a megvá ltozott címet 
egy másik ISSN-nel kell azonos ítani. Saj át azonos ító számmal 
rendelkeznek az önálló, i smétlődően megjelenő me llék letek , 
az alsoroza tok, mint pl. Ezredforduló: HU ISSN 1417-8826 . 
Az egysze r már felhasznált ISSN nem alkalmaz ható újra egy 
másik cím mel összefüggé sben. 

AZ ISSN NEMZETKÖZI KÖZPONT (ISSN INTERNATIONAL CENTRE) Az 
időszaki kiadványok nemzetközi számító gépes nyilvántartá si 
rendszerének közp ontja az 1972 óta Pár izsban működő ISSN 
Ne mzetközi Köz pont. (JSSN lnterna tional Centre, 20, rue Ba
chaum ont, 75002 Paris, Fran ce. Távbeszélő: 33 1-4488222 0, 
távmáso ló: 33 1--40263243, villanypos ta : issnic@issn.org, hon
lap: www: http .//www. issn.org) 

FELADATAI 1. Az ISSN hálózat szakmai munkáj ának irány ítása , 
szervezése, kapcsola ttartás a nemzeti , illetve terü leti közpon
tokka l. 2. Az TSSN számblokkok gondozása , azaz kiadá suk a 
területi és nemzet i központoknak, a törö lt vagy visszavo nt 
ISSN számo k ny ilvántart ása. 3. A nemze ti, illetve terület i köz
pontok által bejegyze tt időszaki kiadványo k adata inak bedol
gozása a nemzetközi adattárba , az adattár karbantartása, a be
töltött kiegész ítése k és módo sításo k rends zeres időközökben 
történő megküldése a hálózati közpo ntoknak. 4 . Az időszaki 

kiadványok nyilvántartásáva l összefüggő nemzetköz i szabvá
nyo k k idolgo zásának elősegítése. 5. Az TSSN nemzet közi nyil 
vántartási rendszerének és adattárának terje sztése, népszerűsí
tése. 

A nemzet köz i ISSN adattárban kezelt nyi lvántartások (reko r
dok) száma meghaladja a 950 ezret, és évi 40 ezer tételnyi a 
növekedés . 

AZ ISSN-HÁLÓZAT Az ISSN nemze tközi hálózata je lenleg több, 
mint 60 nemzeti közpo ntból és egy (Dé l-Kel et-Ázs iai TSSN 
Regionális Közpo nt, Bangkok) területi közpon tból áll. Minden 
évben újabb nemzet i közpon tok kezdik meg működésüket a vi-
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lág legkülönbözőbb pontjain . Címjegyzék ük: http ://www.iss n. 

org/ fic .html oldalon található. A nemzeti központok a saját or
szág ukban kiadott időszaki kiadványok ISSN-nel történő azo 

nos ításáért és a nemze tköz i rendszer előírásainak megfelelő 

nyilvántartásé rt felelősek. A hálóza tot összefogó ISSN Nem
zetköz i Köz pont Pár izsban működik. E közpo nt végz i a nem

zetközi szervezete k, va lam int a nemzet i közpo nttal nem ren
delkező országok időszaki kiadványa inak ISSN- nel va ló ellá

tását és nyilvántartá sba véte lét. A hálóza t cé lja, hogy a tudo
mány va lame nnyi területén világsze rte megjelenő időszaki ki

adványokról nemze tköz i számítógépes nyilvántartást vezes

sen. A szerveze t tagja i fe lelősek az ISSN kiutalásáé rt, nyilván

tartásáért és hasz nálatának ellenőrzéséért, valamint a vi lágo n 
megjelenő időszaki kiadványokat magában fog laló „Reg iszte r" 

létrehozásáért és karbantartásért . 

Al. ISSN-HÁLÓZAT KIADVÁNYAI A pár izsi ISSN Nemzet közi Köz

po nt a kezelé se alatt álló nemzet közi ada ttár a lapján közreadja 
az ISSN- ny ilván tartást, ame ly a vi lágszerte kiuta lt va lamennyi 

ISSN azo nos ító szá m hite les nyi lvánta rtását fog lalja magában. 

Az ISSN- nyilvántartó tartalmazza az ISSN-há lóza t álta l fe ldol
gozo tt, karbantartott és továbbított beje lentéseke t, amelyek tá

jékozta tnak az időszaki kiad ványok azonosításá hoz és le írásá
hoz szükséges leg lényegese bb könyvésze ti adatokr ól. A reg isz

ter mágnessza lago n, CD-ROM- on „ISSN Co mpact" címme l és 

a világhálón „ISSN On line" néve n talá lható. 

A MAGYAR ISSN NEMZETI KÖZPONT (ISSN HUNGARY) Az Ország os 

Széc hényi Könyvtá rban Működik a Magyar ISSN Nemze 
ti Központ ( 1827 Bud apest, Buda vári Palota F. épü let. Távbe

szélő: 2243754, távmáso ló: 224375 4, villanypo sta : issn@ 

oszk.h u) . 

FELADATAI 1. A Magyarország rendelkezésére bocsátott ISSN 

szá mok gondozása . 2. A nemze tközi azonos ító szám megá lla
pítása a hazai kiadású időszaki kiadványok számára. 3. A ki-
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A kiadványok nemzetközi azonosító számrendsze re 

utalt l SSN szá mok hasz nála tának ellenőrzése, kapcso lattartás a 

kiadókkal, közrea dókka l. 4. A hazai időszaki kiadványo k fel
dolgozása a nemze tközi nyi lvántartó rendszer előírásai sze rint 

- nyilvántartá sba véte l, az ada tok karbantartása és tová bbít ása 

a nemz etköz i adattárb a. 5. Együttműködés és kapcsolattartás a 
IS SN Nem zetközi Központt a l, a hálóza t i központokka l, az 
ada ttár fe lhasz nálóival, va lam int a szabvá nyos ítás i sze rveze

tekkel. 

A NEMZETKÖZI Al.ONOSÍTÓ SZÁM IGÉNYLÉSE Új időszaki kiadvány 

indu lásako r vagy címváltozása ese tén az ISSN megá llap ítását 

előzetesen a Magyar ISSN Nemzeti Közpon ttól lehet kérni. Az 
ISSN kérésekor az időszaki kiadvá nyo k esetében mellékelendő 

a Nemze ti Kultur ális M inisztér ium álta l kiadott határoza t má
so lata. Sorozatok és egyé b időszak i kiadványok ese tébe n má

solat szükséges a készülő kiadvány adatfo rrása iró l (címo lda l, 

borí tó, impressz um , előzéklap). A világhálón tö1iénő közzété

telre szánt időszaki kiadvány .ese tében a kiadvány URL (Uni
form Resoucre Locator) címé t is fel ke ll tüntetni. Az ISSN elő

zetes kiutal ása lehetővé tesz i, hogy az időszaki kiadvány már 
első szá mában feltűntethesse azo nos ítój át. Az ISSN érvé nyes í

tése az időszaki kiadvány megje lenésekor, a köteles pé ldányok 
kézhezvé tele, illetve a világhálón megjelenő ún. ,,onlin e" kiad

ványok ese tében a világhálón (pl. WWW bmj .com) történő 

hozzáfé rés után köve tkez ik. Az ISSN kiuta lása díjm entes, fe l
tüntetése az MSZ ISO 3297:2000 szabvány előírásai szerint 

történ ik. 
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