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BEVEZETİ
Az Ajánlás a Nemzetközi Levéltári Tanács által kiadott nemzetközi levéltári szabványok
fordítására és hazai adaptálására 2009-ben létrejött Szabványügyi Ad Hoc Bizottság
munkájának keretében született. Az Általános Levéltári Leírás Nemzetközi Szabványa
(ISAD/G) nem ad útmutatást az egyes speciális irattípusok leírására. A gyakorlati hasznosítás
felé történı továbblépés egyik logikus iránya tehát az, hogy egyes irattípusokra vonatkozóan a
nemzetközi szabványokkal együtt alkalmazható, ugyanakkor a hazai forrásadottságokból és
levéltári gyakorlatból kiinduló ajánlások készüljenek. Legsürgetıbb feladatnak a magyar
levéltárakban tervezett, elkezdıdött, vagy folyamatban lévı digitalizálás és adatbázisépítés
által elsısorban érintett forrástípusok – anyakönyvek, jegyzıkönyvek, tervek, és térképek –
feldolgozásának egységes mederbe terelése, a kapcsolódási pontok rögzítése, a szabványos
adatcsere feltételeinek megteremtése tőnt.
Az Ajánlás természetesen nem akar az egyes levéltári intézmények helyett dönteni a
digitalizálás stratégiai kérdéseiben, és nem kíván egységesített adatszerkezeteket erıltetni a
feldolgozókra. A magyar levéltári szervezet, illetıleg az egyéb iratırzı szervek sokszínősége,
széttagoltsága, a tényleges és potenciális kutatók eltérı köre, az anyagi lehetıségek, a
rendelkezésre álló szaktudás és technológia különbözısége a feldolgozó munka mélysége
tekintetében továbbra is nyilvánvalóan jelentıs különbségeket fog eredményezni. Ugyanakkor
fontos – és az Ajánlás ezt szándékozik elısegíteni – hogy ne egymástól elszigetelt, csak
helyben használható kisebb-nagyobb adatbázisok tucatjai szülessenek, hanem hogy a
különbözı iratırzı intézményekben épített különbözı célú adatbázisok eltérı adatmezıi
típusonként mégis megfeleltethetık legyenek egymásnak, ami az adatcsere és a közös
keresıfelületek létrehozásának elengedhetetlen feltétele. A Magyar Levéltári Portál
(www.archivportal.hu) közös adatbázisa számára elvégzett adatbázis-integráció e tekintetben
máris számos tanulsággal szolgált.
Az Ajánlás az adatbázisépítésre, vagyis az iratok leírására koncentrál, ugyanakkor ennél
figyelembe veszi a digitalizálás kínálta lehetıségeket is: az iratok által hordozott információk
teljes leírására nem lehet, de nem is ésszerő törekedni. Az „irat” ebben az összefüggésben
ügyiratot/jegyzıkönyvet/tervet/térképet jelent, de ott, ahol a fizikai (kötet) és a szellemi
egység (anyakönyvi bejegyzés, testületi ülés, illetve napirendi pont) nem feleltethetı meg
egymásnak, mindkét/mindhárom leírási szint lehetıséget számba kellett venni. A leírás
mélysége egyebekben is változó lehet, amit az Ajánlás igyekezett maximálisan figyelembe
venni, az egyes forrástípusoknál a kötelezıen rögzítendı adatelemek körét a lehetı
legkisebbre korlátozva.

Az Ajánlás felépítése és használata
Az Ajánlás egyfelıl meghatározza a térképek leírásakor használandó leírási elemeket. Az
ISAD(G) szabvány adatcsoportjaiból kiindulva meghatározza a térképek azonosítását és a
levéltári rendszerben elfoglalt helyének megállapítását szolgáló leírási elemeket, valamint a
térképek tartalmi és formai jellemzésére valamint elérési pontok kialakítására szolgáló leírási
elemeket. Nem szól azokról a leírási elemekrıl, amelyek esetében a térképek leírása nem
különbözik más iratokétól. Ilyen például a hozzáférésre és leírásra vonatkozó 3. adatcsoport.
A leírási elemek nem (okvetlenül) felelnek meg konkrét adatbázis-mezıknek. Ha a forrás
jellegzetességei és a feldolgozás célja megkívánja, egy-egy leírási elem több adatmezıre is
bontható és ezek elnevezése is szükség esetén módosítható. A leírási elemek megnevezése,
sorrendje, az Ajánlásban alkalmazott megjelenítési módja nem jelent elıírást arra nézve, hogy

ezeket konkrét publikációban, vagy adatbázisban hogyan kell megjeleníteni. Az
elemcsoportok és az elemek számkódja csak a könnyebb áttekintés és hivatkozás célját
szolgálja, de ez sem jelent feltétlenül követendı iránymutatást egy-egy konkrét adatbázis
szerkezetére és megjelenítésére nézve. A sajátos célú egyedi adatbázisok kitöltéséhez – az
adott egyes intézményeken belül - egységes útmutatót kell készíteni. A javaslat az adatbázis
számára rögzítendı adatelemek (input) kialakítására, struktúrájára nézve ad szabályokat. Az
adatcsere és adatmegosztás lehetısége érdekében lényeges, hogy az adatbázisok valamennyi
adata, adatmezıje megfeleltethetı legyen valamely leírási elemnek, és ezt az adatbázis
dokumentációjában is rögzíteni kell. Az Ajánlás azonban nem kezelhetı egyfajta
„kérdıívként”, amelynek valamennyi adatát ki kell tölteni a forrás feldolgozása során.
A Bizottság minden egyes leírási elemnél igyekezett példákkal alátámasztva pontosítani a
leírás célját és jellegét. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a példák csak szemléltetik az
Ajánlás alkalmazásának lehetıségeit, de nem tekintendık kötelezı kitöltési útmutatónak. A
konkrét források feldolgozásához, a feldolgozás céljának és mélységének megfelelıen, az
Ajánlás alapján egyedi vagy általános kitöltési útmutatókat kell készíteni, és az alkalmazott
útmutatót az adatbázis dokumentációjában ugyancsak fel kell tüntetni (4.1. leírási elem).
Azokat az elemeket, amelyek adatcsere esetén a rekord, illetve az alapjául szolgáló forrás
azonosításához, értelmezéséhez feltétlenül szükségesek, ezért szerepeltetésük egy adott leírási
szinten kötelezı, félkövér dılt betővel emeljük ki.

TÉRKÉPEK LEÍRÁSA
1. Azonosító elemek
1.1. Levéltár/ırzıhely [ISDIAH 5.1.2. ]
1.2. Jelzet [ISAD(G) 3.1.1]
1.3. Cím [ISAD(G) 3.1.2.]
1.3.1. Eredeti cím
1.3.2. Megállapított cím
1.4. Dátum (év, évkör) [ISAD(G) 3.1.3.]
1.5. Készítık, közremőködık [ISAD(G) 3.1.2.]
1.5.1. Készítık
1.5.2. Közremőködık
1.6. A dokumentumfajta megnevezése és terjedelme [ISAD(G) 3.1.5.]
1.7. Adathordozó/irattani jelleg [ISAD(G) 3.1.5.]
1.8. Kiadás és a hozzátartozó adatok [ISAD(G) 3.1.2.]
Kiadó
Kiadás helye
Kiadás dátuma
1.9 Nyomda és a hozzátartozó adatok [ISAD(G) 3.1.2.]
Nyomda neve
Nyomda székhelye
Nyomtatás dátuma
1.10. Megjegyzés
1.10.1. Az azonosító elemekhez kapcsolódó tartalmi vagy formai
megjegyzés [ISAD(G) 3.6.1.]
1.10.2. Nyelv(ek) [ISAD(G) 3.4.3.]
1.11. Kapcsolatok (azonosító elemekhez kapcsolódó) [ISAD(G) 3.5]
1.11.1. Másolat esetén az eredeti dokumentum ırzıhelye, jelzete
1.11.2. A leírt térképrıl készült másolatok ırzıhelye, jelzete
1.11.3. További példányok léte, ırzıhelye, jelzete
1.11.4. Kapcsolódó dokumentumok
1.11.5. Publikációk

2. Leíró elemek (tartalmi és formai)
2.1. Tárgy és tartalom
Ábrázolt elemek, földrajzi és igazgatási egységek térképen szereplı és
besorolási nevek
A térkép típusa
Tárgyszavak
2.2. Kartográfiai adatok
Méretarány
Melléktérkép
Mellékábra
Mellékszöveg
Tájolás
Fokbeosztás
Szelvényháló

2.3. Fizikai jellemzık
2.3.1. Méret
2.3.2. Rektó-verzó
2.3.3. Melléklet
2.3.4. Anyag, színesség, technikai kivitel, díszítés, állapot, konzerválási,
restaurálási információk
2.3.5. Tárolás
2.3.6. Raktári hely (nem nyilvános)
2.4. Megjegyzés (leíró elemekhez kapcsolódó)
2.5. Kapcsolat (leíró elemekhez kapcsolódó)
3. Ellenırzı adatok
3.1. A leírás készítıje
3.2. A leírás készítésének ideje
4. Az adatbázis leírása
4.1. Az adatbázisban alkalmazott szabványok
4.2. Egyéb általános tudnivalók

1. Azonosító elemek

1.1. Levéltár/ırzıhely[ISDIAH 5.1.2. ]
Az iratırzı nevét szabványos formában kell rögzíteni. Ennek megfelelıen ajánlatos minden
esetben az országnév, vagy szabványos országjelölı kód – esetleg más információkkal
kiegészítve – mindenképpen rögzítendı nem magyarországi intézmény esetén idegen nyelven,
azaz az általa használt szabványos formában.
Példák:
- Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára
- Kalocsai Fıegyházmegyei Levéltár
nem magyarországi intézménynél:
- [Levéltár/ırzıhely:] Österreichisches Staatsarchiv/Osztrák Állami Levéltár
- [Telephely:] Bécs
- [Ország:] Ausztria

1.2. Jelzet [ISAD(G) 3.1.1]
A levéltári egység (fond/állag/sorozat) és az adott leírási egység (térkép) jelzetének megadása,
amely az iratot egyértelmően azonosítja. A (levéltári) egység jelzetét és nevét szabványos
formában kell rögzíteni. A jelzetnek minden esetben tartalmaznia kell a szabványos
országkódot. A jelzet megadása több mezıre bontva is történhet (például leírási szintek
szerint).
Példák:
HU BFL XV.16.b.226/75
HU BéML XV.1.a.144.
HU MOL S 1 No 0015:2

-

HU MOL S 11 No 0010
HU MOL S 12 Div X No 0013

Megadható a térképet tartalmazó, a leírt térkép szintjénél magasabb leírási egység (szekció,
fond, állag, sorozat) megnevezése.
Példák:
- Győjtemények. Térképtár
- Családi fondokból kiemelt térképek, Festetics család
- Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek, Bírósági levéltárakból kiemelt térképek
1.3. Cím [ISAD(G) 3.1.2.]
1.3.1. Eredeti cím
Néhány címadattal kapcsolatos fogalom meghatározása:
- fıcím: tipográfiailag illetve elhelyezése miatt egyértelmően kiemelt vagy
elsıként közölt cím
- alcím: a fıcímhez kapcsolódó, nem feltétlenül közvetlen a cím után következı
információk
- párhuzamos cím: a fıcím más nyelven történı megismétlése
- borítócím: a térképet tartó, védı tokon (hengeren, dobozon, palliumon,
hajtogatott térképnél a az összehajtott állapot címlapján) lévı cím
- társtérképek: egy fizikai egységen lévı, önálló kerettel határolt, többnyire saját
címmel rendelkezı, egyenrangú térképek, melyek lehetnek egy oldalon vagy a
térképlap mindkét oldalán
- melléktérkép: kiegészítı ábrázolást tartalmazó, többnyire kisebb mérető térkép,
mely lehet a fıtérképpel egy oldalon vagy a térképlap másik oldalán
A térképen található fıcím a térkép beazonosítását szolgáló leíró elem, leírása
kötelezı. A címet lehetıség szerint szöveghően írjuk le. Hosszabb (több sorra terjedı)
cím a lényegtelen részek kipontozásával rövidíthetı. Ha a térképnek nincs címe, akkor
ezt jelezhetjük, pl. c.n. (cím nélkül) megnevezéssel. Ha a térkép címe nincs
feltüntetve, de feltételezhetı, akkor ezt szögletes zárójellel jelezni kell.
Egy térképhez tartozhat a fıcímen túl több cím, ezeket ajánlatos leírni. A
leírásnál válasszuk el azokat a fıcímtıl. A társtérképek egyedi adatait ajánlatos – a
leírás sorrendjét tartva – pontosvesszıvel elválasztani.
Példák:
- Ferenc külvárosban Üllıi úton 57. lévı városi vámháznak térképe
- A ferencz Jozsef tér keresztmetszetei
- Mappa individualis cameralis possessionis Sajtény Csanadiensi Comitatui
ingremiatae repraesentans ...
- Átnézeti térképe a' Tisza völgyének eredetétıl a' Dunáig
- Snimka gruntovne mape obćine Kuzmin županije sriemske po gruntovno
mjerničkoj reambulaciji od godine 1881
- Debreczen szabad királyi város Alsó és Felsı Józsa telepítvényekkel Ebes,
Elep, Hegyes, Macs, Máta, Ohat, Szepes és Zám pusztákkal együtt Bihar és
Szabolcs megyében
- Budapest és Környékének Távolsági Térképe 83 és 84. Zona 15. és 16.
Col.XX.
- [IV. kerület kerületi alaptérképe]

Példák címre alcímmel
- Traité de Trianon, 4. Juin 1920., frontiere entre la Hongrie et le Royaume des
Serbes, Croates et Slovenes, section B
- Traité de Trianon, 4. Juin 1920., frontiere entre la Roumanie et la Hongrie, atlas
- A Felsı-Torontáli Ármentesítı és Belvizszabályozó Társulat árvédelmi térképe,
felsı-tiszai szakasz
Példák párhuzamos címre:
- A Duna és mellékfolyóinak ártere Alsó-Magyarországban; Terrain d'inondation
du Danube et de ses afluents en basse Hongrie; Überschwemmungsgebiet der
Donau und ihrer Nebenflüsse in Nieder-Ungarn
- Helyszínrajz Szombathely r.t. város vízvezetékérıl; Plan de la distribution
d'pan de la ville de Szombathely
- Dorf Balaton Berény in Ungarn, Oedenburger Distrikt, Somogyer Comitat;
Balaton Berény falu Magyarországban, Somogy megye, Adóhivatal Marczali
Példák társtérképek címére:
- A M. Kir. Egyetemi Alap tulajdonát képezı és Ellend, Pereked és Romonya
községek határában fekvı Ellendpuszta gazdasági térképe; A M. Kir. Egyetemi
Alap tulajdonát képezı és Versend község határában fekvı Versendi puszta
gazdasági térképe
- Mappa certam partem praedii Lázy ... repraesentans; Mappa plagam inter
praedium Czernyéd Aponyianum, et possessionem Szakál ad cissm. principem
Eszterházi pertinentem ... contraversam repraesentans
- Planum silvam colore viridi obductam inter possionem Tékes ad celmum
principatum pertinentem et possionem Varga controversam repraesentans;
Planum plagulam a Zimanyiensibus recenter controversam repraesentans
Példák címre és borítócímre:
- Mappa possessionis Paari; Paari [borítócím]
- Plan von Budapest; Budapest [borítócím a hátoldalon]
Példák hátoldali címre:
- Planum ideale sylvarum praedii Orosiensis, seu possessionis Gyapiu
[hátoldalon]
- Planum regulandorum fluviorum Tybisci et Latorcsa [hátoldalon]
- Mappa controversi terreni inter possessionem Boldog Asszony et alteram
possionem Szent András confecta [hátoldalon]
Példa párhuzamos és hátoldali cím együttes elıfordulására:
- Budapest térképe = Plan von Budapest; Az 1896. évi Ezredéves Országos
Kiállítás helyszínrajza [hátoldalon]

1.3.2. Megállapított cím
A térképleíró által megfogalmazott cím, mely kiemeli a térkép lényeges elemeit: az
ábrázolt terület megnevezése, a térkép típusa, speciális információk (pl. Pest-Belváros
történeti térképvázlata a templomok feltüntetésével). Megadható összefüggı mondat

formájában vagy elemenkénti fölsorolással. A megállapított cím esetenként
megegyezhet a térképen szereplı eredeti címmel.
A terület megnevezése lehetıleg korabeli névvel történik, ahol szükséges, ott
utalunk a mai elnevezésre, a terület közigazgatási hovátartozására. Az elıforduló
neveket, amennyiben van magyar alakjuk, ajánlatos ebben az alakban közölni. A
helynevek leírásakor ajánlatos egy meghatározott normához igazodni az egységes
kitöltés érdekében. Ez szabadon választható, de az adatbázis leírásában meg kell
jelölni, hogy melyiket alkalmazzuk, ld. még függelék.
Példák:
- Bogdása (Baranya megye) úrbéri térképe vagy
Bogdása (Baranya megye); úrbéri térkép
-

Budapest, Józsefváros, a lóvásártér (mai Köztársaság tér) és környékének
szabályozási terve vagy
Budapest, Józsefváros, lóvásártér (mai Köztársaság tér) és környéke;
szabályozási terv

-

Budapest és tágabb környékének topográfiai térképe vasútvonalak utólagos
jelölésével vagy
Budapest és tágabb környéke; topográfiai térkép; vasútvonalak
Budapest IX. a Tóth István-féle telek (mai Pipa utca–Fıvám tér) felosztási
terve vagy
Budapest IX. Tóth István-féle telek (mai Pipa utca–Fıvám tér); felosztási
terv

-

Az alábbi példákban csak az egyik leírási formát használjuk, de választás szerint
alkalmazható a másik leíró formula is:
- Buzád (Temes m., ma Buzad, RO) indusztriális telkei; birtoktérkép
- Magyarország és a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság határa; határtérkép
- A Tisza Szeged és Zenta között; vízrajzi térkép
- A Duna alsó-magyarországi szakasza; vízrajzi térkép
- Lázi puszta (Tolna m., ma Mucsi része), Szakály (Tolna m.) és Csernyéd
(Tolna m., ma Hıgyész része) közötti határ; birtoktérkép, határtérkép
- Tékes és Varga (Baranya m.) határa, Zimány és Rácegres (Somogy m.) határa;
határtérkép
- Boldogasszony (Moson m., ma Frauenkirchen, A) és Mosonszentandrás
(Moson m., ma Sankt Andrä am Zicksee, A) határa; határtérkép
1.4. Dátum [ISAD(G) 3.1.3.]
A dátum a térképek készítésének évét (idıintervallumát) jelenti. Ha a térképen fel van
tüntetve a keletkezés éve, akkor azt év pontossággal leírjuk. Szükség esetén, pl. ha egy évben
több térkép készült, akkor megadható a készítés hónapja és napja is. Miután nem minden
esetben köthetı egy adott évhez a készítés, ezért megadhatunk több idıpontot, intervallumot,
vagy az évszázadot (arab számmal, utána pont, szóköz és a század rövidítés nélküli alakjában)
közöljük. Az évszámok leírásakor a [Levéltári Leírás Magyar Szabványa - elıkészületben]
alkalmazandó.
Ha a térképen nincs feltüntetve a készítés éve, akkor is meg kell adni a keletkezés
becsült idıpontját, de utalni kell az adat bizonytalanságára. Ez történhet például szögletes
zárójel alkalmazásával vagy az adat bizonytalanságára utaló szóval, esetleg a kettıvel együtt.

A kiegészítı adatok alapján becsülhetı a készítés éve, amire a Megjegyzés mezıben lehet
utalni. Ennek kiválasztásakor a leendı számítógépes adatbázis formán.
A dátum szabványos formában történı rögzítése kötelezı. Mellette külön adatmezıben
indokolt esetben leírható a forrásban szereplı alakban is.
Példák:
- 1785
- 1893–1905
- 1854; 1862 vagy 1854, 1862
- 1958.06.23.
- 1915 körül vagy [1915 ] vagy [1915 körül]
- [19. század eleje] vagy 19. század eleje
Ha nem ismert a térkép készítésének pontos idıpontja, de azt kikövetkeztetjük, hogy
1875-ben már megvolt, de lehet, hogy elıbb készült, illetve még 1896 elıtt, akkor az adott
intervallumot szögletes zárójelben kell megadni:
- [1876–1895]
Ha nehezen becsülhetı meg az idıpont, akkor nagyobb intervallumot adjunk meg:
- 18–19. század vagy [18–19. század]
A fakszimilék esetén az eredeti térkép készítésének idıpontját kell itt megadni, mely
alapján a térkép újrakiadásra került. A fakszimile kiadásának idıpontja a kiadási adatoknál
(1.8.) tüntetendı fel.
- 1833
Kiadásra vonatkozó adatoknál: Kiadás éve 1983
A történeti térképeknél a térkép készítésének idıpontját kell megadni. Az ábrázolt
történelmi idıszak megjelölése a megállapított címben szerepeljen.
- 1896
A megállapított címben: Pest-Buda történeti térképei 1836-ból és 1838-ból
A készítés évén túl a térképen különbözı évszámok elıfordulhatnak, pl. felmérés,
terepmunkálatok, hitelesítés éve, melyek az „Készítık, közremőködık” (1.5.2.) mezı
megfelelı almezejében írhatók le.

1.5. Készítık, közremőködık [ISAAR/CPF].]
Leírjuk a térkép készítésénél közremőködı személyeket és intézményeket, azok beosztását,
végzettségét, tevékenységét (összetartozó adatsor). Meg kell különböztetni a térkép készítıjét
(tervezı) és az egyéb közremőködı személyeket. A készítı megadása kötelezı.

1.5.1. Készítık (a könyvtári gyakorlatban használt szerzık fogalmának megfelel)
A térkép készítıje alatt a térkép készítésében résztvevı személy és/vagy intézmény
(felmérı, tervezı, számító, rajzoló) értendı. Ajánlatos, hogy a leírásnál külön mezıben
adjuk meg a készítı személyt és a készítı intézményt. Ez a szétválasztás a késıbbiekben
lehetıséget ad névtér-kapcsolat létrehozására.
A készítı nevét lehetıleg egységesített alakban írjuk le. Elsısorban kéziratos
térképeknél ajánlatos emellett a térképen szereplı formában is leírni.. Az egységesített
névalak kiválasztása a szakirodalomban elfogadott név vagy a leggyakoribb elıfordulás

alapján történik. A korai idıszakban magyar és idegen név (latin, német) használata
párhuzamosan elıfordul, ezek közül is a szakirodalomban használatos formát
használjuk. A név megadása a [Levéltári Leírás Magyar Szabványa – elıkészületben]
figyelembe vételével történik.
Ha nem állapítható meg a készítı, akkor utalhatunk rá pl. sz.n. jelöléssel, de ennek
feltüntetése nem kötelezı. Ha nem olvasható egyértelmően a név, akkor utaljunk erre a
leírásban.

A kapcsolódó adatokat (beosztás, végzettség, tevékenység) ajánlatos almezıben
közölni a térképen szereplı vagy az általunk megfogalmazott formában
Az intézmény nevét is lehetıleg egységesített alakban vegyük fel. Indokolt
esetben fel lehet venni a dokumentumon szereplı alakot is, pl. ha egy intézmény
többször megváltoztatta a nevét, akkor közölhetı az éppen aktuális, térképen szereplı
névváltozat. Eldöntendı, hogy az intézmény teljes vagy rövidített nevét (pl. BUVÁTI)
használjuk az egységesítésnél, figyelembe véve a használatban elterjedt alakot.
Intézményen belül feltüntethetı név szerint a készítı. Erre vonatkozóan az egységes
kitöltési útmutatóban kell leírási utasítást adni.
Példák (a példáinkban szereplı elsı névalak az egységesített alak):
- Jovannovich, Demeter
[leolvasott névalak]: Jovanovich, Demeter
[végzettség, beosztás]: Stadt Ingenieur vagy városi mérnök
- Silvini, Wilhelm von
[leolvasott névalak]: Silvini, Wilh. de
[végzettség, beosztás]: Mapp. Pract.
- Mikoviny Sámuel
[leolvasott névalak]: Mikovini
- Weiss István
[végzettség, beosztás]: cs. kir. segéd mérnök
a térképen ragozott formában szereplı megnevezéseket alanyesetben vesszük fel:
- Coroni Sámuel
[leolvasott névalak]: Coroni, Samuel
[végzettség, beosztás]: caalis geometra
több készítı esetén ajánlatos többszörözni az adatmezıket (készítı 1, készítı2):
- Baadez Alajos
[végzettség, beosztás]: mérnök segéd
- Kofranek Vendel
[végzettség, beosztás]: mérnök
- Beer Adolf
[végzettség, beosztás]: mérnök

intézmény esetén:
- Magyar Királyi Állami Térképészeti Intézet
[leolvasott névalak]: L'Institut Cartographique Royal Hongrois de Budapest

- Kogutowitz és Társa Magyar Földrajzi Intézete
[leolvasott névalak]: Kogutowicz és Társa Földrajzi Intézete
- K. u. K. Militärgeographisches Institut
- Vízrajzi Intézet
[leolvasott névalak]: M. Kir. Földmővelésügyi Minisztérium Vízrajzi Intézete
intézmény és az ott dolgozó személy esetén:
- MÉLYÉPTERV
- Andriska Józsefné

1.5.2. Közremőködık
A térkép készítésében, ellenırzésében több személy is közremőködhet, pl. hitelesítı,
reambuláló, másoló, metszı, stb. A közremőködı személyeket érdemes a hozzátartozó
tevékenység, esetleg beosztás, tevékenység dátuma, helye megjelölésével közölni (a
térképen szereplı vagy megállapított alakban) melyek összetartozó adatsort képeznek.
A név külön adatmezıbe kerüljön, hozzátartozó adatként kezeljük az egyéb
kiegészítéseket. Az egységesített, vagyis a kitüntetett névalak feltüntetése opcionális. A
pontos leírási szabályokról az egységes kitöltési útmutató intézkedhet. adni. A
személyek vagy intézmények leírásával kapcsolatban a „Készítık” leírására vonatkozó
ajánlások érvényesek.
Ha nem tudjuk a közremőködık nevét, csak a tevékenységet vagy annak idıpontját,
akkor ezt az azonosítókhoz tartozó megjegyzés rovatban közöljük (ld. 1.10.1. pont)
Példák
- Wolff, Jeremias
[leolvasott névalak]: Wolfus, Jeremias
[tevékenység]: metszette, 1846

-

Holley Ferenc
[végzettség, beosztás]: mérnök, felvevı

-

Szotyori Bálint
[tevékenység]: metszette, Bécs, 1846

-

Alber, Johann E.
[leolvasott névalak]: Alber, I. E.
[tevékenység]: sc.

-

Kofranek Vendel
[tevékenység]: egybehasonlította

-

Beer Adolf
[tevékenység]: egybehasonlította

-

Kapaun
[tevékenység]: collationirt

1.6. A dokumentumfajta megnevezése és terjedelme [ISAD(G) 3.1.5.]
A leírás célja, hogy az egy levéltári egységbe sorolt (egy jelzeten lévı) térkép vagy térképek
fizikai megjelenésérıl tájékoztasson. A dokumentumfajtát meg kell nevezni és meg kell adni,
hogy a térkép hány fizikai egységbıl áll, azaz a térképnek az adott jelzet alatt hány szelvénye
található (szelvényszám). Leírható, hogy a térkép teljes vagy hiányos. Hiány esetén az 1.10.1.
alatti megjegyzés mezıben megadhatók a meglévı vagy a hiányzó szelvényszámok.
A nem hagyományos módon készült térképek esetén megkülönböztetjük az eredetileg
digitális formában készül térképet (digitális térkép) és az eredetileg hagyományos
papírformátumról készült digitalizált térképet.
.
Példák:
- ha egy térkép 1 térképlapot foglal el: 1 térképlap
- ha egy térképlapon 3 társtérkép van egyoldalon vagy a térkép két oldalán, akkor ezt
leírjuk: 1 térképlap (3 társtérkép)
- ha egy térkép 23 szelvénybıl áll: 1 térkép (23 szelvény)
- ha egy térkép 64 szelvénybıl áll, de ırizetünkben 45 darab van: 1 térkép (45 szelvény,
hiányos)
-

ha egy kötet vagy atlasz 98 oldalból áll, melyben 46 térkép található, akkor:
1 kötet (98 folio, benne 46 térkép)
ha egy kötet vagy atlasz eredetileg vagy elıdeink által számozott, külön jelölve a
térképtáblák és a szöveges oldalak, akkor: 1 atlasz (XII, 100)

-

1 földgömb

-

digitalizált térkép (4 felvétel)

-

digitális térkép

1.7. Adathordozó/irattani jelleg [ISAD(G) 3.1.5.]
A leírás közvetlen forrását jelentı irat típusának, jellegének megadása: eredeti vagy másolat.
A másolat a levéltári ırzés szempontjából értendı, azaz itt nem a korabeli másolatot tüntetjük
fel, hanem a jelenkori, ırzés céljából készült másolatot.
Akkor ajánlott ennek feltüntetése, ha a hagyományos adathordozótól eltér.
Példák
- eredeti [papíralapú, digitális, fotó]
- másolat [digitális, fotó, fénymásolat- nem korabeli, hanem késıbbi]
1.8. Kiadásra vonatkozó adatok
A kiadásra vonatkozó azonosítók összefüggı adatsort képeznek: kiadó neve, székhelye és az
éve. Ezeket a leíró adatelemeket ajánlatos külön adatmezıkben felvenni. Az egységesített
vagyis a kitüntetett névalak használata opcionális. A pontos leírási szabályokról az egységes
kitöltési útmutató intézkedhet.
Példák:
- Dénes József
Sashalom
1936

-

General Quartiermeisterstabs-Abteilung III. Armee

-

Kräusin, Johanna Sibilla
[leolvasott névalak]: Kräusin, Johana Sibilla

-

Homan. Hered.
Norimbergae
1757

-

Klösz Gy. és Fia
Budapest
[1906]

-

Magy. Kir. Államnyomda
[Budapest]
[1880]

-

Reiffenstein és Rösch
Bécsben
[1861]

1.9. Nyomda és a hozzátartozó adatok
A nyomtatásra vonatkozó azonosítók összefüggı adatsort képeznek: nyomda neve, nyomda
székhelye és a nyomtatás éve. A leírás a térképen elıforduló formában történjen. Ezeket a
leíró adatelemeket ajánlatos külön adatmezıkben felvenni. Az egységesített, vagyis a
kitüntetett névalak feltüntetése opcionális. A pontos leírási szabályokról az egységes kitöltési
útmutató intézkedhet.
Példák:
- Herder, B.
Freiburg
1835
-

Magyar Királyi Államnyomda

-

Köhe Frigyes kınyomdája
Bécs

1.10. Megjegyzés
1.10.1. Az azonosító elemekhez kapcsolódó tartalmi vagy formai megjegyzés
[ISAD(G) 3.6.1.]
Az egyéb adattípusokba be nem illeszthetı adatok, információk.
Példák:
- A térkép meglévı szelvényei: 2, 5, 6-9, 31a.
- A térkép készítése, egykori leltározása, irattározása során adott szám, jelzet,
pl. korábbi szám: XXV 25a/3.
- ISBN szám: a könyvek nemzetközi azonosító száma
- A térképnek 3 dupluma van. A másodpéldányon nem szerepel a hitelesítı neve
- felmérés: 1886 ; hitelesítés: 1892

-

helyszíni megújítás: 1922; helyesbítés: 1926

1.10.2. Nyelv(ek) [ISAD(G) 3.4.3.]
A térkép tartalmi megértését szolgáló szöveg nyelve. Egy térkép többnyelvő is lehet.
Ilyen esetben felsoroljuk a térképen használt összes nyelvet. Az elsı helyen a térkép
szöveges részében kiemelten (túlnyomóan) használt nyelvet tüntessük fel.
Példák:
- latin
- magyar, német
1.11. Kapcsolatok (azonosító elemekhez kapcsolódó) [ISAD(G) 3.5]
A levéltárban más jelzet alá besorolt és más helyen ırzött vagy egyéb, levéltáron kívüli
kapcsolódó anyagok leírása.
A térkép más entitásokkal, forrásokkal, vagy leírásokkal való kapcsolatának rögzítése.
A kapcsolat vonatkozhat a más térképekkel, dokumentumokkal, névterekkel, a levéltári
nyilvántartó rendszer más leírási egységeivel való kapcsolatra, de tartalmazhat egyéb
bibliográfiai utalásokat, mutathat csatolt képfájlokra. Az alábbi adatok leírhatók egy mezıben
vagy önálló almezıkben.
1.11.1. Másolat esetén az eredeti dokumentum ırzıhelye, jelzete
A levéltári ırzés céljára készült másolatok (xerox, nyomtatott, digitális, stb.)
forrásának, vagyis az eredeti térkép adatainak ismertetése. Az ırzıhely és a jelzet
megadása ajánlott, egyéb adatok megadhatóak.
Példák:
- Az eredeti a bécsi Hadilevéltárban található Inl 21(1-29) jelzettel, mérete
148×128.
- Az eredeti a BFL IV.1002.e. (Helytartótanácsi rendeletek) fondjában található,
1636 1/2 szám alatt.
- Az eredeti térkép az OSZK-ban található, TM 285 jelzettel: 9 db szelvény
áttekintı lappal, hajtogatva, tokban. A bécsi Hadilevéltár is rendelkezik egy
áttekintı és tok nélküli példánnyal, G I h 73/1-9 jelzettel.
1.11.2.A leírt térképrıl készült másolatok ırzıhelye, jelzete
A levéltárunk ırizetében lévı térképekrıl másolatok készülhetnek biztonsági,
győjtemény gyarapítási, interneten történı közzététel, stb. céllal. A másolat leírása
esetén az elérhetıségének megadása ajánlott (ırzıhely, jelzet, link, stb.).
Példák:
- mikrofilm, BFL XV. 20. 1345. tekercs
- digitális másolat, HU BFL _XV_16_a_207_34
- A térképrıl fénymásolatot ıriz az Újpesti Helytörténeti Győjtemény 21 445
lsz. alatt
- A térképrıl készült digitális másolat elérhetı a http://ttk.elte.hu/ honlapon.
- A térképrıl fakszimile kiadás készült (1983, KV).
1.11.3.További példányok léte, ırzıhelye, jelzete
A térkép további elıfordulása fizikailag elkülönülı helyen: saját intézményen belül
vagy más intézményben, az ırzıhely és jelzet megadásával.

Példák:
- A térkép színezés nélküli változata megtalálható, a vízellátás jelölésével az
Országos Széchényi Könyvtár Térképtárában TM 650 jelzet alatt.
- A térkép hiányzó szelvényei fellehetık a FSZEK-ben BT 403 jelzet alatt.
- BFL XV.17.e.322, FKT állagában található a térképnek egy változata az 1934.
évi városrendezési elképzelésekkel, jelzet: 134.
1.11.4. Kapcsolódó dokumentumok
A térképhez szervesen vagy lazán kapcsolódó entitásokat ismertethetjük ebben a
pontban. Egy térkép készülhet valamely kiadvány (könyv, folyóirat) vagy egyéb
dokumentáció (irat, digitális) részeként. Ha a térképet ettıl elkülönítve tároljuk és
tartjuk nyilván, akkor itt lehetıség van a fıdokumentumok ismertetésére a kapcsolat
azonosítóinak leírásával. Szintén itt utalhatunk a térképhez kapcsolható egyéb
kiadványokra, linkekre (link az adatbázishoz, link az internethez, stb.)
Példák:
- Melléklet Kogutowicz Manó: Magyarország vármegyéinek kézi atlasza c.
mővéhez, hasonmása 2003-ban jelent meg.
- Melléklet a Katonai reflexiók Budavár 1686-iki visszahódításához c. cikkhez
- Megjelent Bél Mátyás: Notitia Hungariae Novae Historico Geographica, (Bécs,
1737) c. mőben.
- Feltehetıen melléklet.
kapcsolódó iratanyag esetén:
- Kapcsolódó iratanyag: BFL IV.1407.b. 2115/1895-III.
- Kapcsolódó iratanyag: BFL XIV.28. Forbáth Imre mérnök iratai
1.11.5. Publikációk
Ebben a pontban ismertethetjük az adott térképpel kapcsolatos publikációkat,
szakirodalmat.
Példák:
- Eperjessy Kálmán: A bécsi hadi levéltár magyar vonatkozású térképeinek
jegyzéke, Szeged, 1929
- Budapest Fıváros Levéltára, XXXIV.2.a.53.: dokumentum a térkép keletkezési
körülményeirıl.

2. Leíró elemek (tartalmi és formai)
2.1. Tárgy és tartalom
Ábrázolt elemek, földrajzi és igazgatási egységek térképen szereplı és besorolási
nevek
A térképen ábrázolt elemek és a megállapított nevek ebben a pontban részletesen
felsorolhatók: az elemtípusok vagy a konkrét elemek (hegyrajz, vízrajz, épületek,
építmények, mőtárgyak, stb.) megnevezése, ld még függelék. Fel lehet sorolni a
térképen ábrázolt országok, országrészek, közigazgatási kerületek, megyék, járások,
helységek (városok, községek, puszták, praediumok) nevét, az ıket elválasztó
határvonalakat. Lehet használni a forrásban szereplı alakot, egységesített
megnevezést, mai idegen nyelvő megnevezést stb.
Egyedi útmutatóban érdemes megfogalmazni, hogy milyen elemeket és milyen
sorrendben írunk le. A földrajzi nevek egységesítése a mai, lehetıség szerint magyar

név alapján történhet és a földrajzi nevek egységesített alakja tárgyszóként névtérhez
kapcsolódhat.
Példák:
halomrajz, mocsár, nádas, Átal patak, homokbánya, József tanya
Példa egységesített földrajzi nevekre, mint tárgyszavakra:
- Budai-hegység
A térkép típusa
A térkép rendeltetése szerinti osztályozási szempont, mely megjelenhet a 1.3.2. pont
alatt a Megállapított cím leírásban vagy e pontban önállóan, ld még függelék.
Példák:
- közigazgatási térkép
- katonai térkép
- úrbéri térkép
Ajánlott kötött szókészlet használata.
Tárgyszavak
Megadhatunk tematikus tárgyszavakat, melyek lehetıséget adnak a térképek téma
szerinti besorolására. Ajánlott kötött szókészlet használata.
Példa tematikus tárgyszavakra:
- egészségügy
- oktatás

2.2. Kartográfiai adatok
A kartográfiai adatok leírhatók egy adatmezıben vagy önálló adatmezıkben. Egyedül a
méretarány kötelezıen kitöltendı adat.
Méretarány
A térképeken a méretarányt általában aránypár (1:1000), mértékegységpár (1 öl = 20
hüvelyk) vagy vonalas mérték jelöli. A méretarányt a térképen szereplı formában
adjuk meg. A vonalas mérték esetén megadhatjuk milliméterben a teljes léptékhosszat
és azt, hogy a teljes léptékhossz a valóságban milyen távolságnak felel meg, pl. „122
mm = 2000 bécsi öl”. Ha egyidejőleg többféle módon is szerepel a méretarány, akkor
mindet közölhetjük. Ha a kartográfiai dokumentum méretaránya nem állapítható meg,
vagy nem méretarány szerint rajzolt, úgy e tényt a leírásban közölhetjük, pl. m.n.
jelöléssel. Ha emellett meg tudjuk becsülni a méretarány értékét, akkor azt a tört
alakban ajánlatos megtenni.
Ha a térképen többféle méretarány is szerepel, pl több szelvény esetén a
belterület és a külterület eltérı méretaránya, akkor ajánlatos mindet leírni egymás
utáni felsorolásban. Változó méretarány esetén: a méretarány lehet térképen belül
fokozatosan változó, amire aránypárokkal és/vagy a „torzított” szóval utalhatunk.
Példák: xx
- 1:10 000
- [1:28 800] 1 Wiener Zoll = 100 Klafter
- [1:28 800] 1˝ = 400°
- [1:2880] 1 bécsi hüvelyk = 40 öl

-

[1:7200] 500 [bécsi öl =131 mm]
1:720, 1:1440
1:18 000–1:22 000, torzított
m.n. [~ 1:15 000] vagy m.n. vagy [~ 1:15 000]

Melléktérkép
A térképlapon elıforduló kiegészítı, de különálló térkép, pl. egy kinagyított belterületi
részlet. Leírható a térkép címe (vagy megállapított címe), mérete, méretaránya.
Példák:
- Budapesti metróvonalak (11,5×14). Különleges járatok (22,5×23,5). Éjszakai járatok
(22,5×23,5).
- Bécs környékének térképe (4000 öl = 65 mm, hátoldalon).
- A magyarországi Duna és mellékfolyói árterének átnézeti térképe
- Descriptio totius intravillani possessionis Jankovacz et adjacentium canabetorum
inter colones subdivisorum, [1:22 500] 500 org. Vien. [= 42 mm]
Mellékábra
A térképlapon található kiegészítı, de különálló rajz. Ez lehet pl. épület alaprajza, hosszilletve keresztszelvények, metszet, látkép, stb. A mellékábra jellemzı adatait (pl. cím,
megállapított cím, méret) meg lehet adni.
Példák:
- látkép a várról, nyugati nézet
- Pespectiva delineatio Monasterii Nostre cum aliquot locis circumjaceptibus ex
antiquis ruderibus
- Prospectus civitatis Cassoviensis versus occidentem
Mellékszöveg
Mellékszövegnek tekintendı a térképlapon (esetenként a térképábrán kívül) található, a
térkép adatait magyarázó vagy a térkép keletkezésének körülményeire vonatkozó szöveg
vagy táblázat.
Példák:
- ajánlás
- jelige (mottó)
- jelmagyarázat, színmagyarázat
- utcanévjegyzék
- terület-kimutatás
- épületjegyzék
- úrbéri tabella
Ajánlott kötött szókészlet használata.
Tájolás
A térkép akkor tekinthetı tájoltnak, ha van rajta egy megjelölt égtáj felé mutató jel
(rendszerint nyíl), vagy a keretmezıbe beírták az égtájak nevét. A kéziratos térképeknél
érdemes külön megadni a tájolást, ha jelölve van, vagy megállapítható. A tájolás
megállapításában a 20. századi nyomtatott térképek készítésének általános gyakorlata
mérvadó (ez utóbbi szerint a térkép felsı keretvonala felé mutató merıleges az É-i

irány) Ehhez viszonyítjuk az irány megállapítását. Ha a térképlapon szélrózsaábra
található, akkor ezt is érdemes közölni.
Példák:
- ÉK + szélrózsa,
- ÉNY + kompasz
- KÉK - Kelet-Északkelet esetén
Ajánlott kötött szókészlet használata.
Fokbeosztás
Arra vonatkozik, hogy van-e a térképábrán vagy a keretvonalon a földrajzi szélességet
és hosszúságot jelzı fokbeosztás. Tényleges földrajzi koordináta-adatok nélküli
vonalazás vagy rovátkolás nem tekinthetı fokbeosztásnak. Elegendı a tényt közölni,
hogy fokbeosztás van. A terület koordinátái feltüntethetıek.
Példák:
- fokbeosztás van
Szelvényháló (v. segédháló)
Arra vonatkozik, hogy szelvényháló vagy egyéb segédháló van-e a térképen, a tényt
lehet rögzíteni.
Példák:
- szelvényháló van

2.3. Fizikai jellemzık
2.3.1. Méret
A méretet centiméterben adjuk meg. A térképlap teljes terjedelme és a térkép kerete
általában eltérı mérető. A teljes méretet minden esetben megadjuk 0,5 vagy 1 cm
pontosan. Ha az eltérés több mint 1-2 cm, akkor fel kell tüntetni a keret méretét is.
Szabályos négyszög alakú térképeknél elıször a vízszintes, majd a függıleges méretet
kell leírni. Ha egy térkép több szelvénybıl áll és azok mérete eltérı, akkor a legnagyobb
méretét adjuk meg, de külön megadható a borító, ill. az egyes lapok mérete is.
Összehajtogatott térképek esetében az egész térképlapot kell kiterítve lemérni.
Szabálytalan alakú térképlap esetében a legnagyobb szélesség és a legnagyobb
hosszúság számítandó.
Példák:
- hagyományos térkép esetén: 56x38 (50x32)
- digitális térkép esetén: 224 MB, TIFF, pixel
- digitalizált térkép esetén: 224 MB, TIFF, pixel (az eredeti térkép méretét a
megjegyzéseben a 2.4. pont alatt lehet feltüntetni)
- földgömb esetén: d = 29 cm, faállványon
- dombortérkép: 40x50x20 cm (a méretadat kiegészül a függıleges magassággal)
2.3.2. Rektó-verzó
Közölhetı, hogy van vagy nincs a térkép hátoldalán bármi információ, azaz a térkép
egy-vagy két oldalon tartalmaz információt. Bıvebb leírást a Megjegyzés mezıben
érdemes adni.
Példák:

-

rektó-verzó van

2.3.3. Melléklet
A melléklet a fıdokumentum járulékos része, mely tartalmilag szervesen kapcsolódik
hozzá, a térképppel együtt ırzött, de fizikailag tıle elkülönül, pl. könyv, folyóirat, egyéb
dokumentum. Megadható a melléklet készítıje (amennyiben eltér a térképétıl), címe,
megállapított címe, terjedelme, mérete, irattípusa és azonosítói.
Példák:
- Markmüller Josef: A domoszlai és markazi négy lineabéli erdıknek ujj mappájárúl
készültt osztályos birtok könyvek készes kivonása, 1821.09.027., 1 fol.
- Kimutatás a kotrott és feltöltésekre felhasznált anyagról, 4 fol.; A zsilip
kavicskönyve, 40 fol.; A zsilip czölöpözési naplója, 17 fol.; Építési napló az
1876ik évi árviz alatt Gubacson történt védmunkákról, és az árvíz által okozott
károk helyreállításáról, 68 fol.; Jegyzıkönyv, 14 fol.
- Székely Ferenc levele az Esterházy-levéltárnak, 1803.06.14., 1 fol.
a térképhez kapcsolódó kísérı anyag esetén:
- Melléklete: bejárási jegyzıkönyv
- Melléklete: felmérési napló
- Melléklete: utcanévjegyzék

2.3.4. Anyag, színesség, technikai kivitel, díszítés, állapot, konzerválási, restaurálási
információk
Anyag:
A térkép anyagának leírása:
- karton
- papír
- vászonra vont (kasírozott) papír
- pauszvászon
- oleata
- skiccpausz
- pergamen
- fa
- fém
- pergamen
Ajánlott kötött szókészlet használata.
Színesség
A színezés szempontjából három kategóriába szoktuk sorolni a térképeket:
- színezés nélküli - a térkép megrajzolásához csak egyetlen színt használnak, pl. fehér
alapon fekete, fehér alapon barna, kék alapon fehér
- részben színezett - ha a térkép alapszíne fehér és ezen csak néhány színes rajzi elem,
felirat található
- színezett
Technikai kivitel (készítési mód)
A térkép technikai kivitelét jelenti. Itt feltüntetjük, hogy kéziratos, sokszorosított vagy
nyomtatott eljárással készült a térkép.

Példák:
- kéziratos (tus, akvarell, ceruzarajz, toll)
- metszet (fa-, réz-, linóleum-, acél-)
- kınyomat
- nyomtatott
- fénymásolt (mint korabeli sokszorosítási technika)
- fotó
- elektronikus
- nyomtatott utólag kézírásos kiegészítéssel
Ajánlott kötött szókészlet használata.
Díszítés
Általában a térkép címét keretezı díszes, gyakran mővészi kivitelő rajzolat, miniatúra
stb. Utalhatunk rá a díszítés szóval, vagy részletesen leírható.
Példák:
- címer
- címkeret (üres, díszes, szöveggel kitöltött)
- képi illusztráció –(rajz, festmény, korabeli mérési jelenetek, korabeli népéletbıl
vett jelenet, néprajzi, történeti, tudománytörténeti ábrázolás, tájkép, kilátás,
városkép, épület, stb.)
- reklámrajz
- fotó
Ajánlott kötött szókészlet használata.
Állapot, restaurálás
A térkép ép vagy sérült voltára vonatkozik. Ép, ha a térkép teljes egészében,
hiánytalanul megmaradt. A térkép tereprajzot ábrázoló részén nem sérült, egyéb részei
sem károsodtak olyan mértékben, hogy az ott található információ elveszett volna. (pl.: a
címerrajz elmosódott, a címer azonosíthatatlan). Nem ép a térkép, ha hiányos, sérült,
szennyezett, fertızött. Ld. még függelék.
Ajánlott kötött szókészlet használata.
Megadható, hogy a térképet mely évben restaurálták.
Példa:
- restaurálva: 1995
2.3.5. Tárolás
Az eltérı mérető, alakú és anyagú térképek tárolási módja nem egységes. Megadható a
tárolási egység típusa.
Példa:
- fiók
- polc
- tekercs
- kötet
- téka
- függesztı elem
- doboz
Ajánlott kötött szókészlet használata.
Megadható ezen kívül a tárolóeszköz anyaga, ld még függelék.

Példa:
- mőanyag alapú tárolóeszköz
- saválló papír
- papír
- pausz
- fa alapú tárolóeszköz
- fém alapú tárolóeszköz
- mőanyag alapú tárolóeszköz
Ajánlott kötött szókészlet használata.
2.3.6. Raktári hely
A térképet ırzı levéltár saját (belsı) raktározási rendje szerinti fizikai hely meghatározása.
Nem nyilvános információ.
Példák:
- 3. terem, 5. szekrény, 7. polc.
- 03.05.07

2.4. Megjegyzés (leíró elemekhez kapcsolódó)
Az egyéb adattípusokba be sem illeszthetı adatok, információk. Ilyenek lehetnek a korábbi
szám, ISBN szám, példányszám, nyelv leírása, de bármely máshová be nem sorolható
információ.
Példák:
- kiállításra alkalmas
- az évenként kiadásra kerülı térkép melléktérképe (Budapest kerületei) megváltozott
- karton négy sarka szögvassal erısített, így digitalizálása nehéz
- fehér alapon zöld színő vonal- és betőhasználattal
- [Digitalizált térkép leírásakor]: Az eredeti térkép 56x68 cm mérető.

2.5. Kapcsolat (leíró adatokhoz kapcsolódó)
Itt ismertethetjük a leíró elemekhez kacsolódó más entitásokat, forrásokat vagy leírásokat.

3. Ellenırzı adatok
3.1. A leírás készítıje
Példa:
- Kiss Márton

3.2. A leírás készítésének ideje
Példa:
- 2011.05.25.

4. Az adatbázis leírása
4.1. Az adatbázisban alkalmazott szabványok

Az adatbázisban alkalmazott szabványokat meg kell adni
Amennyiben bármely adatelem kialakítása során nyilvánosan hozzáférhetı szabványt,
szabályzatot, stb. alkalmaztunk, ezeket minden esetben meg kell adni, szükség esetén utalva a
lelıhelyükre. Amennyiben az adott leírás készítése során speciális szabályokat alkalmaztunk
(pl. kitöltési útmutató), ezeket is ismertetni kell.
A térképek leírásánál – ismétlıdı leíró elemek esetén − érdemes kötött szókészletbıl
(tezaurusz) dolgozni, például a térképtípusok, ábrázolt elemek, készítési mód, anyag,
színezés, stb. leírásakor ajánlott tezaurusz összeállítása.
4.2. Egyéb általános tudnivalók
A teljes adatbázisra vonatkozó egyéb tudnivalók itt adhatók meg.

Függelék
A függelékben a tartalom értelmezéséhez adunk egy lehetséges megoldást, ettıl el lehet térni
a megfelelı kitöltési útmutató használatával.
” 1.3.2. Megállapított cím” és a „2.1. Tárgy és tartalom” c. ponthoz:
Néhány ajánlott forrás helynevek egységes írásához:
Lipszky, Johannes: Repertorium locorum (1808). (DVD-kiadás, Arcanum 2005.)
Gyalay Mihály: Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon. 2. kiadás, 1–2. kötet. Budapest,
1997
Lelkes György: Magyar helységnév-azonosító szótár Lelkes György: Magyar helységnévazonosító szótár. Baja, 1998
” 1.3.2. Megállapított cím” és a „2.1. Tárgy és tartalom” c. ponthoz:
A térkép típusa
Közigazgatási térkép
Mindennapi hivatali használatra és tájékoztatási céllal készült, helységeket, közigazgatási határokat, közlekedési hálózatot feltüntetı térképek, pl.: Szolnok megye
térképe, Magyar Országnak... Az Erdélyi Nagy Fejedelemségnek ... közönséges táblája.
Egyházigazgatási térkép
Közigazgatási, vagy katonai illetve az e célból készült alaptérképen feltüntetett
egyházmegyei, egyházkerületi, plébánia stb. adatokat tartalmaz, pl.: Mappa dioecesium
Bosnensis seu Diakovariensis et Syrmiensis, Mappa archidioecesis Argiensis, Az
Esztergomi Fıegyházmegye egyház-igazgatási térképe.
Katonai térkép
Ezek a térképek katonai keretek között végzett, terepfelmérésen alapuló térképezés
eredményei, pl.: Kriegstheater oder Graenzkarte zwischen Frankreich und Italien, Pásztó
und Apcz Zone 14 Col. XXI.)
Földterületre vonatkozó térkép:
- birtok és határtérkép - a török kiőzése utáni új birtokviszonyok tették szükségessé – a
XVIII. századtól – az ebben a típusban születı térképek készítését, egy-egy
birtoktestet, azok határait ábrázolják, pl.: Az Erdıtelki Tuhinszky - féle szerzeményi
birtoknak a vevık közötti arányos felosztási Térképe., Az Egri Fıkáptalan tihaméri és
galagonyási földjei., A méltóságos és fıtisztelendı Egri fıkáptalan Poroszló helység
határában fekvı alsóréti birtokának térképe., Tilaj puszta és Ivánka község között lévı
kiegyenesítendı határvonal térképe., Matkó Puszta, a Szabadjakabszálllás és
Fülöpjakabszállással összefüggı részének határszéli rajza., Dormánd község
határtérképe.
- birtokmegoszlási térkép - a határviták okozták, azt hogy a birtokosok területeiket
térképileg rögzíttették, pl.: Controversa plaga inter Archi Eppiscopatum Agriensem
quo ad Terrenum Solymos et Hasznos, Átány nagyközség Szárazbeı pusztával
együtt...

-

-

-

-

-

-

-

birtokmegosztási térképek - osztályperek során keletkezett térképek, melyek a
különbözı birtokosok között megosztott területrészeket tüntetik fel, pl.: Mád község
határában fekvı és egyrészt Andrássy Dénes gróf, másrészt az Egri Fıkáptalan
tulajdonát képezı szántóföldeket elválasztó mesgye kiegyenlítésének helyzeti rajza.,
Vázrajz a polgári 275. sz. betétben foglalt 8985., 8987., 8988. és 8989. h.r.sz.
ingatlanok megosztásáról.
úrbéri térkép - az úrbéri térképek a mezıgazdasági térképek közé sorolhatók, a
jobbágyok területeit térképeken, a szolgáltatásokat úrbéri tabellán tüntették fel,
községenként, pl.: Delineatio ter(reni) possessionis Monor ad V(enerabilem) Capituli
(!) Agrien(sem) pertinentis., Füzesabony beltelki térképe az 1859-ik évi rendezés után.
tagosítási térkép - az ésszerő földhasználat érdekében összevont birtokparcellákat
ábrázolják, pl.: Széplaki tagosított birtok térképe, Erdıtelek hevesvármegyei
nagyközség tagosítási felvételi térképe., Mátra Szuhán Bakos nemzetség Józsa, Csima,
Hamar, Halasy jogon, és Bakos Antal és társának 2 és 3/12 hhelyre kihasított Erdı és
legelı birtokok Térképe.
területrendezési térkép - bel- és külterületek, létesítmények rendezésére,
parcellázására, kisajátítására vonatkozó adatokat mutató térkép, pl.: Vázrajz a
tarnaörsi 307. sz. betétben a I 8-189 rend 556–732. hrszám alatt felvett ingatlanokról.,
A Váraszón 1884-ik évi … jegyzıkönyv értelmében a Plébános tagbirtok változást …
közlekedési útirány változása miatt Új kiosztási tervezet.
kataszteri térkép - készítésüket a földek mindenkire kiterjedı, igazságos
megadóztatása tette szükségessé, a II. József rendeletére elkészül térképvázlatok
méretaránya 1:7 200 volt, II. József kísérlete után Magyarországon a területek és a
tulajdonosok kimutatását, az Állandó Katasztert 1849-ben rendelték el. 1850-tıl csak
az ideiglenes földadókataszter készítését kezdték el, a munkát 1859-ben fejezték be, és
ennek alapján vetették ki a földadót 1884-ig, közben megkezdıdött a kataszteri
felmérés is, a méretarány 1: 2880-as volt a belterületen 1:1 440, illetve 1:720, a
kataszteri térképek sokszorosítására létrehozott nyomda a Magyar Királyi
Államnyomda volt, 1870-tıl, pl.: Grenz-Vermessungs-Skizze der Gemeinde Boldog.,
Turócz vármegye földadókataszteri beosztásának átnézeti vázlata., Ludasi beltelkek
térképe.
felmérési-telepítési térkép - a hódoltság után újonnan betelepített területekrıl felmérési
térképek készültek, a legtöbb térkép méretaránya 1: 7 200 = 1 hüvelyk = 100 bécsi öl,
ezeken a lakótelkeket sorszámozták, ugyanazt a számot kapta a telkekhez tartózó
szántó- és rétparcella, jelölve ugyanazt a tulajdonost, céljuk a község területi
kiterjedésének megállapítása, tartoznak a csoportba belterületi térképek is, pl.:
...Tisza=Eörs Helysége Határának Földmérıi Alaprajza., A Tisza Szıllısi Porond
sziget és növedékének felosztási térképe.)
mezıgazdasági térkép - egy-egy település v. terület szántóföldjeire, rétjeire, legelıire,
szılıire, erdıire stb., azok nagyságára, eloszlására, gazdasági épületeire, öntözött
területeire, halastavaira, stb. vonatkozó térképek, a XVIII. század második felétıl
keletkezhettek, pl.: Tófalu község jobbágy- és zsellér eredetü közös legelıinek
felosztási térképe, az orsz.(ágos) kataszter nyomán., Mappa praedii Matkó
V(enerabilis) capituli Agriensis.

Földrajzi térkép
A földfelszínt, a domborzatot, vízrajzot, a természetes és mesterséges részleteket
egyezményes jelek segítségével ábrázolja, pl.: Szılıske átnézeti térképe., Acurata
delineatio majoris partis Jasigiae cum parte interjacentis praedii Kúrth., El Africa...

Vízrajzi, vízszabályozási térkép
A mővelhetı területek növelése és a rossz útviszonyok miatt a folyóvizek hajózhatóvá
tétele tette szükségessé a vizek szabályázását, vízszabályozási, csatornázási térképek a
XVIII-XIX. században készültek, melyek a lecsapolási, szabályozási munkák alapjául
szolgáltak, a vízrajzi térképek között megkülönböztetünk folyók, patakok, tavak, mocsarak
helyszínrajzára vonatkozó térképeket is, pl.: Szücsi község vízfolyásainak helyszínrajza, a
kiskörei vízlépcsı öntözırendszerébıl ellátott terület..., Jelentékenyebb folyóink
vízjárásának átnézete.
Történelmi, régészeti térkép
Elmúlt korok politikai, gazdasági szerkezetét szemléltetik, bemutatják a közigazgatás,
település, úthálózat, bányászat, mezıgazdálkodás stb. történelmi idıben bekövetkezett
változásait, pl.:
Magyarország ıstörténelmi térképe., Pannonia., Borsod várának térrajza.
Közlekedési, út, vasút, hajóút, postatérkép
Általában közigazgatási térképre rajzolt, közlekedési vonalakat, postaútvonalakat,
vasutakat, hajóutakat, objektumokat, távolságokat feltüntetı térképek, pl.: A magyar állam
közúti, vasúti és vízi térképe.
Tematikus térkép
Ez térkép a természeti és társadalmi környezet nem tájrajzi elemeit ábrázolja, a társadalmi,
gazdasági élet, a tudomány, a politika, a statisztika, turizmus stb. adatait sorakoztatja fel,
Mappa comitatus Pesthiensis methodo astronomico geometrico concinnata.,
Magyarországi méhlegelık térképe.
Településtérkép
Helységek belterületét, annak részletét ábrázoló térképek, pl.: Possessionis Csontosfalva
Topographia., Vázlat Eger-Szalóki beltelkekrıl…, Gyöngyös város leégett részében új
utczák és pincék nyitásának tervezete.
Bányászati és ipari térkép
Egy adott terület bányáit, bányamővelését, iparterületeit bemutató térkép, pl.: A nógrádi
bányák térképe, A Thorez bányaüzem helyszínrajza.
” 1.3.2. Megállapított cím” és a „2.1. Tárgy és tartalom” c. ponthoz:
Ábrázolt elemek, földrajzi és igazgatási egységek térképen szereplı és besorolási nevek
Hegyrajz
Elsıként megállapítjuk, hogy az adott térkép domborzati adatokkal rendelkezik-e.
Amennyiben rendelkezik domborzati adatokkal, akkor lehetséges leírás:
(Ábrázolás módja szerint lehet:)
- halomrajz (vagy madártávlati): ez régies ábrázolás típus
- pillacsíkos vagy lendületcsíkos - ennél a csíkok hossza nagyon hosszú lehet, illetve
egymást keresztezi; - ezért találták ki.
- csíkozásos hegyrajz – itt már a csíkok egymással párhuzamosak, egyenlı hosszúak
- árnyékolás (ez fejezi ki a legplasztikusabban a domborzatot) - eleinte még feketefehérben, majd színesben is kialakult ez a színfokozatos ábrázolás

-

szintvonalas - a két utóbbi hatására fejlıdött ki, jelenleg ez a legmodernebb
domborzatábrázolás, amely nem plasztikus ugyan, de nagy elınye, hogy a
szintvonalak helyzete utal a domborzatra. Pl. – ahol a szintvonalak egymáshoz
közel kerülnek, ott meredek a terep, ahol távolabb, ott lankásabb. A szintvonalas
ábrázolásnál mindig leolvasható a választott szintvonalsőrőség – amit meg kell
adni, pl. szintvonal 100 m-enként, vagy 10 m-enként. A szintvonalak ábrázolási
sőrőségét a térkép méretaránya szabja meg, vagy a térkép jellege.
- Domborzatra utaló elnevezések felsorolása 10-ig. Szabad szókészlető.
Pl. Fehér hegy, Kevély-nyereg, … Búbánat völgy …
- magassági adat (csak a tényt rögzítjük, illetve szélsıséges magassági adatok
utalásszerő felsorolása 5-ig)

Vízrajz
Elsıként megállapítjuk, hogy az adott térkép vízrajzi adatokkal rendelkezik-e?
- van (részletes, gyér)
- nincs vízrajzi adat
Amennyiben rendelkezik vízrajzi adatokkal, akkor lehetséges leírás:
- óceánok, tengerek, folyók, patakok (neveit megadjuk)
- mellékág - a fontosabbakat név szerint
- sziget - a fontosabbakat név szerint
- átvágás - csak az átvágás tényét rögzítjük
- szabályozási vonal - csak a tényt rögzítjük
- tó - szám szerint 10-ig megnevezzük, a nevet kurziváljuk, halastó - csak a tényt rögzítjük
- fok - meg lehet nevezni, de elég, ha csak a tényt rögzítjük
- ér - csak a tényt rögzítjük
- szakadás - csak a tényt rögzítjük
- vízfolyás - csak a tényt rögzítjük, kivételes esetben megnevezhetjük, ha pl. az adott
település szempontjából meghatározó, vagy történelmileg jelentıs
- mocsár - csak a tényt rögzítjük
- nádas - csak a tényt rögzítjük
- vízállás - csak a tényt rögzítjük
- csatorna - megnevezhetjük, ha az helyileg jelentıs, vagy híres, pl.: Keleti fıcsatorna
- zsilip - csak a tényt rögzítjük
- ártér - csak a tényt rögzítjük
- töltés - csak a tényt rögzítjük
- gát - csak a tényt rögzítjük, de ha az helyileg jelentıs, vagy híres, megnevezhetjük, pl.:
Mirhó-gát
- sarkantyú - csak a tényt rögzítjük
- homokpad - csak a tényt rögzítjük
- zátony - csak a tényt rögzítjük
- kikötı - csak a tényt rögzítjük
- rév - csak a tényt rögzítjük, de ha az helyileg jelentıs, vagy híres megnevezhetjük, pl.:
Abádi rév
- kút - csak a tényt rögzítjük, de ha az helyileg jelentıs, vagy híres megnevezhetjük, pl.:
Szentkút
- gémeskút - csak a tényt rögzítjük
- forrás - csak a tényt rögzítjük, de ha az helyileg jelentıs, vagy híres megnevezhetjük, pl.:
Csevice forrás

- fürdı - csak a tényt rögzítjük, de ha az helyileg jelentıs, vagy híres megnevezhetjük, pl.:
Török fürdı
- árok - csak a tényt rögzítjük, de ha az helyileg jelentıs, vagy híres megnevezhetjük,
pl. Csörsz árok
-

idıszakos vízfolyás - csak a tényt rögzítjük

Topográfia, településszerkezet
A térképek rendkívül eltérıek, az alábbiakban bemutatunk két lehetséges leíró sémát. Az
elsı leírási séma fıleg a kéziratos, vidéki, a második fıleg a nyomtatott, városi
térképeknél alkalmazható.
:
1. leíró séma
- városok - csak a tényt rögzítjük
- falvak - csak a tényt rögzítjük
- puszták - ha elpusztult falu nevét ırizte meg, megnevezzük
- majorok - megnevezhetjük
- szállások - ha helyileg jelentıs, megnevezzük, pl.: Aranyosi szállások
- tanyák - ha az helyileg jelentıs, megnevezhetjük, pl.: József tanya
- temetı - új, régi, római katolikus, izraelita stb.
- agyaggödör, homokbánya - csak tényt rögzítjük
(Az objektumok leírásánál a település belsejébıl kifelé haladva leírjuk a fontosabbakat:)
- várak, kastélyok, romok - ha neve, vagy tulajdonosa van, megnevezzük, pl.:
Kanázsvár, Károlyi kastély, siroki várrom
- templom, kápolna, kereszt, szobor - ha neve van, megnevezzük, pl.: Szent Kereszt
templom, Anna kápolna, az egerszalóki határban, 1849-ben elesettek emlékére emelt
kereszt, Szent Antal szobor
- kórház, iskola, kolostor
- bánya - a településen belül, milyenségét megadjuk, pl.: kıbánya
- gyár, téglavetı, malom, vágóhíd - milyenségét, a malmok nevét megadjuk)
- csárda, vendégfogadó - megnevezhetjük, pl.: Patkós csárda
- csıszház, erdıırház - csak a tényt rögzítjük
- halásztanya, vadászház - ha neve van, megnevezzük, egyébként csak a tényt
rögzítjük, pl.: Füredi halásztanya, Tardi vadászház
- ökörállás, karám, juhakol, ménes - csak a tényt rögzítjük
2. leíró séma:
(A külterület leírásárakor)
- külterületen
- fıbb tájékozódási pontok,
-egyes épületek,
-települések szerkezete,
-terepviszonyok
(A belterület leírásakor )
- belterületen
- lakott terület jelzése,
- fıbb középületek(itt felsorolható: színház, étterem, kórház, múzeum, átjáró ház,
bazár),
- fıbb középületek megnevezéssel (itt felsorolható: színház, étterem, kórház,
múzeum, egyedi épület, hajóhíd, pontonhíd, lıportár, lövölde, cséplıhely,

mészégetı, vesztıhely, lovaglótér, farakodó hely, vonalárok, malom, szálló) Az
objektumok leírása szabad szóhasználattal történik.
Kötött szókészletbıl történhet a leírás szabad szöveges kiegészítéssel.

Mővelési ág
- nyomásbeosztás - csak a tényt rögzítjük, és kurziváljuk
- belsıség, belterületi telkek - csak a tényt rögzítjük
- szánt, rét, kaszáló, legelı - csak a tényt rögzítjük
- kender-, káposzta-, kukorica-, burgonya-, dohányföld, cukorrépa - csak a tényt
rögzítjük
- szılı, kert, gyümölcsös - ha megnevezi a térkép a kert- és gyümölcsfajtákat,
megnevezhetjük
- erdı, vágásokra osztott erdı, fasor, faiskola - csak a tényt rögzítjük
(A tulajdonviszonyok meghatározására:)
- jobbágynévsor - csak a tényt rögzítjük
- úrbéres, uradalmi, állami, szövetkezeti, városi, községi területek
- XY birtokai - a nagyobb tulajdonosokat nevezzük csak meg
- dőlınevek - nem nevezzük meg
- határjelek - csak a tényt rögzítjük
Kötött szókészletbıl történhet a leírás, szabad szöveges kiegészítéssel:
Utcahálózat
- utcaháló utcanevekkel
- fıbb utcanevek
- utcaháló utcanevek nélkül
- utcaháló nincs
Kötött szókészletbıl történik a leírás.
Telek
- közterület
- magánterület
- telekosztás
- telekszám
- telekméret
- területkimutatás
- terület nagysága
- területkimutatás táblázatban
- telektulajdonosok megnevezése
- telektulajdonosok táblázatban
- szomszéd tulajdonosok megnevezése
- régi és új helyrajzi szám,
- házszám, csak sarokházszám
A használandó jelzık:
- új
- tervezett
- meglévı
Kötött szókészletbıl történik a leírás, szabad szöveges kiegészítéssel:
Közlekedés

A térképek rendkívül eltérıek, így a leírásuknál két lehetséges leíró sémát mutatunk
be. Az elsı leírási séma fıleg a kéziratos, vidéki, a második fıleg a nyomtatott városi
térképeknél alkalmazható.
1. séma
Közlekedési útvonalak, objektumok
- utak (nagyút, hadút, országút, állami út, megyei, községi vicinális, dőlıút, öszvérút,
M3 autópálya, 3-as sz. út stb., megnevezve: Bp. - Kassa közötti út, Jászberényi út,
Tarnazsadány felé vezetı út stb.)
- postautak, postaállomások (postaút tényét rögzítjük, ha neve van, megnevezzük, a
postaállomások meglétét tényszerően rögzítjük)
- vámhivatalok, harmincadhivatalok (meglétüket tényszerően)
- hidak (számukat megadjuk, ha meg vannak nevezve, nevüket megnevezzük)
- vasút, vasútállomás (Pl. Bp.- Miskolc közötti állami vasút, Jászberény-Szolnok
közötti mellékvonal, helyi érdekő vasút stb., a vasútállomás tényét rögzítjük,
jelentıs állomások nevét megnevezzük.)
2.séma
Tömegközlekedési vonalak
- közlekedési vonalak járatszámmal,
- fıbb közlekedési vonalak,
- vasútvonalak,
- helyi hajójáratok,
- lóvasút-vonalak,
- villamos-vonalak,
- HÉV-vonalak,
- földalatti,
- autóbusz-vonalak
- metróvonalak
Kötött szókészletbıl történik a leírás, szabad szöveges kiegészítéssel:
Épületek
- épületalaprajz
- épületalaprajz kontúrral
- sematikus ábrázolás
- perspektivikus ábrázolás
Kötött szókészletbıl történik a leírás, szabad szöveges kiegészítéssel.
Infrastruktúra
- vízvezeték
- csatorna
- világítás
- közintézmények kiemelt jelöléssel
- egyéb
Kötött szókészletbıl történik a leírás, szabad szöveges kiegészítéssel.
Zöldterület
Itt kerül leírásra a park, fásítás, fasorok, temetı, stb., azaz a városi zöld területek. Ez
szabad szóhasználatú.

Egyéb, speciális
Pl. ostromtérképeknél (XVII. sz.):
- erıdrendszer
- ostrommővek
- tábor, hadak tábora
- csapatok, csapatállás
Ide lehet beírni a fenti pontokba be nem sorolható fogalmakat. (szabad szóhasználattal).

„2.3.4. Anyag, színesség, technikai kivitel, díszítés, állapot, konzerválási,, restaurálási
információk” ponthoz:
Nem ép, azaz restaurálandó, ha
- hiányos - a térkép tereprajzának egy része hiányzik vagy használhatatlanná vált. (pl.:
elmosódott, a színezés feloldódott, lehetetlenné teszi a terület azonosítását.
- sérült - a térkép tereprajza ekkor jól látható és azonosítható. A tereprajzon túli jellemzıket
tartalmazó alapanyag sérült (pl.: szakadt, repedt) de az információ teljes egészében
megmaradt, a jellemzık írott vagy ikonográfiai információi hiánytalanul
értelmezhetık.(Pl.: címer, aláírás)
- szennyezett - a térképen idegen, nem bakteriális jellegő anyag található. Nem számítanak
szennyezıdésnek a térkép információhordozó jellegéhez kapcsolódó feljegyzések. (Pl.:
utólagos rajz, bekarikázott helységnév, a lap szélére rajzolt ágaskodó kecske, rövid
átokvers a szomszéd földjének térképészeti helyén, stb.
- fertızött - bakterológiai jellegő szennyezıdés a térkép bármely részén.

„2.3.5. Tárolás” ponthoz
A tárolóeszköz anyaga alapján lehet:
- papír, illetve saválló alapú papír - boríték, pauszboríték vagy pauszfedél
- papír, illetve saválló papír alapú egyéb tárolóeszköz - ha nincs a térképeknek közvetlen, a
fentiekben megjelölt, papír alapú tárolóeszközük
- fém alapú tárolóeszköz - ha nincs a térképeknek közvetlen, a fentiekben megjelölt, papír
alapú tárolóeszközük
- fa alapanyagú tárolóeszköz - ha nincs a térképeknek közvetlen, a fentiekben megjelölt
tárolóeszközük.

Javaslat az Ajánlásban szereplı forrástípusok adatelemeinek Dublin Core szerinti
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Példák térképek leírására
1.példa: példa a történeti térképre
1.1. Levéltár/ırzıhely [ISDIAH 5.1.2. ]

Budapest Fıváros Levéltára

1.2. Jelzet [ISAD(G) 3.1.1]

HU BFL XV.17.d.322a/290a
Fıvárosi Közmunkák Tanácsa

1.3. Cím [ISAD(G) 3.1.2.]
1.3.1. Eredeti cím
1.3.2. Megállapított cím
1.4. Dátum (év, évkör) [ISAD(G) 3.1.3.]
1.5. Készítık, közremőködık [ISAD(G) 3.1.2.]
1.5.1. Készítık
Végzettség, beosztás
Tevékenység
Tevékenység dátuma
1.5.2. Közremőködık és a hozzátartozó adatok
Közremőködı
Végzettség, beosztás
Tevékenység
Tevékenység dátuma
1.6. A dokumentumtípus megnevezése és terjedelme [ISAD(G)
3.1.5.]
1.7. Adathordozó/irattani jelleg [ISAD(G) 3.1.5.]
1.8. Kiadás és a hozzátartozó adatok [ISAD(G) 3.1.2.]
Kiadó
Kiadás helye
Kiadás dátuma
1.9 Nyomda és a hozzátartozó adatok [ISAD(G) 3.1.2.]
Nyomda neve
Nyomda székhelye
Nyomtatás dátuma
1.10. Megjegyzés
1.10.1. Az azonosító elemekhez kapcsolódó tartalmi vagy
formai megjegyzés [ISAD(G)
3.6.1.]
1.10.2. Nyelv(ek) [ISAD(G) 3.4.3.]
1.11. Kapcsolatok (azonosító elemekhez kapcsolódó)
[ISAD(G) 3.5]
2. Leíró elemek (tartalmi és formai)
2.1. Tárgy és tartalom
Ábrázolt elemek, földrajzi és igazgatási egységek
térképen szereplı és besorolási nevek
A térkép típusa

Budapest körül fekvı községek és város
Budapest körüli települések történeti té
1770 utáni uradalmak jelölésével
1934
Magyar Társaság Falukutató Intézete,
Krisztics Árpád
rajzolta

1 térképlap
eredeti

Az alaptérkép 1934-ben készült
vasutak, településhatárok feltüntetéséve

Tárgyszavak
2.2. Kartográfiai adatok
Méretarány
Melléktérkép
Mellékábra
Mellékszöveg
Tájolás
Fokbeosztás
Szelvényháló
2.3. Fizikai jellemzık
2.3.1. Méret
2.3.2. Rektó-verzó
2.3.3. Melléklet
2.3.4. Anyag, színesség, technikai kivitel,
díszítés, állapot,
konzerválási,
információk
2.3.5. Tárolás
2.3.6. Raktári hely (nem nyilvános)
2.4. Megjegyzés (leíró elemekhez kapcsolódó)

1:200 000

24x30

színes, fénynyomat
restaurálási

2.5. Kapcsolat (leíró elemekhez kapcsolódó)
3. Ellenırzı adatok
3.1. A leírás készítıje
3.2. A leírás készítésének ideje
3.3. Alkalmazott szabványok és szabályok

Fabó Beáta
2011.08.29.

2.példa: példa a több készítıre
1.1. Levéltár/ırzıhely [ISDIAH 5.1.2. ]

Budapest Fıváros Levéltára

1.2. Jelzet [ISAD(G) 3.1.1]

HU BFL XV.16.b.221/cop1
Térképek

1.3. Cím [ISAD(G) 3.1.2.]
1.3.1. Eredeti cím

1.3.2. Megállapított cím
1.4. Dátum (év, évkör) [ISAD(G) 3.1.3.]
1.5. Készítık, közremőködık [ISAD(G) 3.1.2.]
1.5.1. Készítık
1.5.2. Közremőködık és a hozzátartozó adatok
Közremőködı
Végzettség, beosztás
Tevékenység
Tevékenység dátuma
1.6. A dokumentumtípus megnevezése és terjedelme
[ISAD(G) 3.1.5.]
1.7. Adathordozó/irattani jelleg [ISAD(G) 3.1.5.]

Plan Von dem jährlich bezohen werdenden
Lagerplatzes bey Pest auf drey Meilwegs in
halben Umkreis links des Donauufers
Pest és környékének áttekintı térképe

Koncsek; Pemler; Bibus

1 térképlap
színes másolat

1.8. Kiadás és a hozzátartozó adatok [ISAD(G) 3.1.2.]
Kiadó
Kiadás helye
Kiadás dátuma
1.9 Nyomda és a hozzátartozó adatok [ISAD(G) 3.1.2.]
Nyomda neve
Nyomda székhelye
Nyomtatás dátuma
1.10. Megjegyzés
1.10.1. Az azonosító elemekhez kapcsolódó
tartalmi vagy formai megjegyzés [ISAD(G)
3.6.1.]
1.10.2. Nyelv(ek) [ISAD(G) 3.4.3.]
1.11. Kapcsolatok (azonosító elemekhez kapcsolódó)
[ISAD(G) 3.5]
2. Leíró elemek (tartalmi és formai)
2.1. Tárgy és tartalom
Ábrázolt elemek, földrajzi és igazgatási egységek
térképen szereplı és besorolási nevek
A térkép típusa
Tárgyszavak
2.2. Kartográfiai adatok
Méretarány
Melléktérkép
Mellékábra
Mellékszöveg
Tájolás
Fokbeosztás
Szelvényháló
2.3. Fizikai jellemzık
2.3.1. Méret
2.3.2. Rektó-verzó
2.3.3. Melléklet
2.3.4. Anyag, színesség, technikai kivitel, díszítés,
állapot, konzerválási, restaurálási információk
2.3.5. Tárolás
2.3.6. Raktári hely (nem nyilvános)
2.4. Megjegyzés (leíró elemekhez kapcsolódó)
2.5. Kapcsolat (leíró elemekhez kapcsolódó)
3. Ellenırzı adatok
3.1. A leírás készítıje
3.2. A leírás készítésének ideje
3.3. Alkalmazott szabványok és szabályok

Az eredeti a bécsi Hadilevéltárban található
21(1-29) jelzettel, mérete 148×128.

Beépített terület, egyes objektumok; utak;
hegyrajz; vízrajz.

[1:57 600] 1 hüvelyk = 800 öl

1 térképlap

75x59

színes, fénymásolat

Fabó Beáta
2011.08.29.

3. példa
1.1. Levéltár/ırzıhely [ISDIAH 5.1.2. ]

Budapest Fıváros Levéltára

1.2. Jelzet [ISAD(G) 3.1.1]
1.3. Cím [ISAD(G) 3.1.2.]
1.3.1. Eredeti cím
1.3.2. Megállapított cím
1.4. Dátum (év, évkör) [ISAD(G) 3.1.3.]
1.5. Készítık, közremőködık [ISAD(G) 3.1.2.]
1.5.1. Készítık
1.5.2. Közremőködık és a hozzátartozó adatok
Közremőködı
Végzettség, beosztás
Tevékenység
Tevékenység dátuma
1.6. A dokumentumtípus megnevezése és terjedelme
[ISAD(G) 3.1.5.]
1.7. Adathordozó/irattani jelleg [ISAD(G) 3.1.5.]
1.8. Kiadás és a hozzátartozó adatok [ISAD(G) 3.1.2.]
Kiadó
Kiadás helye
Kiadás dátuma
1.9 Nyomda és a hozzátartozó adatok [ISAD(G) 3.1.2.]
Nyomda neve
Nyomda székhelye
Nyomtatás dátuma
1.10. Megjegyzés
1.10.1. Az azonosító elemekhez kapcsolódó
tartalmi vagy formai megjegyzés [ISAD(G)
3.6.1.]
1.10.2. Nyelv(ek) [ISAD(G) 3.4.3.]
1.11. Kapcsolatok (azonosító elemekhez kapcsolódó)
[ISAD(G) 3.5]
2. Leíró elemek (tartalmi és formai)
2.1. Tárgy és tartalom
Ábrázolt elemek, földrajzi és igazgatási egységek
térképen szereplı és besorolási nevek
A térkép típusa
Tárgyszavak
2.2. Kartográfiai adatok
Méretarány
Melléktérkép
Mellékábra
Mellékszöveg
Tájolás
Fokbeosztás
Szelvényháló
2.3. Fizikai jellemzık
2.3.1. Méret

HU BFL XV.16.d.241/cop6
Térképek

[Plan von Umgebung der Stadt Pesth]
Pest-Buda és környékének katonai jellegő t
(Pécel, Vecsés)
1810–20 körül
sz.n.

színes másolat

További példányok: ELTE EK Ge ivr 463
hajtva), OSZK 659 (színezés nélkül)

Külterületen egyes épületek, fıbb tájékozó
pontok névvel; hajómalmok; fıbb utak; he
patakok, mővelési ágak.

[1:57 600] 1 hüvelyk = 800 öl

61×47 (52×34)

2.3.2. Rektó-verzó
2.3.3. Melléklet
2.3.4. Anyag, színesség, technikai kivitel, díszítés, színes, nyomtatott
állapot, konzerválási, restaurálási információk
2.3.5. Tárolás
2.3.6. Raktári hely (nem nyilvános)
2.4. Megjegyzés (leíró elemekhez kapcsolódó)
2.5. Kapcsolat (leíró elemekhez kapcsolódó)
3. Ellenırzı adatok
3.1. A leírás készítıje
3.2. A leírás készítésének ideje
3.3. Alkalmazott szabványok és szabályok

Fabó Beáta
2011.08.29.

4. példa: példa a hátoldali címre
1.1. Levéltár/ırzıhely [ISDIAH 5.1.2. ]
1.2. Jelzet [ISAD(G) 3.1.1]
1.3. Cím [ISAD(G) 3.1.2.]
1.3.2. Megállapított cím
1.4. Dátum (év, évkör) [ISAD(G) 3.1.3.]
1.5. Készítık, közremőködık [ISAD(G) 3.1.2.]
1.5.1. Készítık
1.5.2. Közremőködık és a hozzátartozó adatok
Közremőködı
Végzettség, beosztás
Tevékenység
Tevékenység dátuma
1.6. A dokumentumtípus megnevezése és terjedelme
[ISAD(G) 3.1.5
1.7. Adathordozó/irattani jelleg [ISAD(G) 3.1.5.]
1.8. Kiadás és a hozzátartozó adatok [ISAD(G) 3.1.2.]
Kiadó
Kiadás helye
Kiadás dátuma
1.9 Nyomda és a hozzátartozó adatok [ISAD(G) 3.1.2.]
Nyomda neve
Nyomda székhelye
Nyomtatás dátuma
1.10. Megjegyzés
1.10.1. Az azonosító elemekhez kapcsolódó
tartalmi vagy formai megjegyzés [ISAD(G)
3.6.1.]
1.10.2. Nyelv(ek) [ISAD(G) 3.4.3.]
1.11. Kapcsolatok (azonosító elemekhez kapcsolódó)

Budapest Fıváros Levéltára
HU BFL XV.17.d.323c/7 (1-26)
Polgármesteri Tervtár ingatlanleltára

Budapest kataszteri jellegő térképe utólago
jelölésekkel, jelkulcs nélkül
1880-as évek

1 térképlap, hajtogatott

[ISAD(G) 3.5]
Másolat esetén az eredeti dokumentum
ırzıhelye,
jelzete
A leírt térképrıl készült másolatok ırzıhelye,
jelzete
További példányok léte, ırzıhelye, jelzete
Kapcsolódó dokumentumok
Publikációk
2. Leíró elemek (tartalmi és formai)
2.1. Tárgy és tartalom
Ábrázolt elemek, földrajzi és igazgatási egységek
térképen szereplı és besorolási nevek
A térkép típusa
Tárgyszavak
2.2. Kartográfiai adatok
Méretarány
Melléktérkép
Mellékábra
Mellékszöveg
Tájolás
Fokbeosztás
Szelvényháló
2.3. Fizikai jellemzık
2.3.1. Méret
2.3.2. Rektó-verzó
2.3.3. Melléklet
2.3.4. Anyag, színesség, technikai kivitel, díszítés,
állapot, konzerválási, restaurálási információk
2.3.5. Tárolás
2.3.6. Raktári hely (nem nyilvános)
2.4. Megjegyzés (leíró elemekhez kapcsolódó)
2.5. Kapcsolat (leíró elemekhez kapcsolódó)
3. Ellenırzı adatok
3.1. A leírás készítıje
3.2. A leírás készítésének ideje
3.3. Alkalmazott szabványok és szabályok

Épületek alaprajza; házszámozás; helyrajzi
számok; fıbb épületek névvel.

[1:10 000]

32×48
Szelvények hátoldalán átnézeti térkép.
színes, nyomtatott, restaurálandó

Leltári szám nélkül.

Fabó Beáta
2011.08.29.

5. példa
1.1. Levéltár/ırzıhely [ISDIAH 5.1.2. ]

Budapest Fıváros Levéltára

1.2. Jelzet [ISAD(G) 3.1.1]

HU BFL XV.16.b.221/39 (1–116)
Térképek

1.3. Cím [ISAD(G) 3.1.2.]
1.3.1. Eredeti cím
1.3.2. Megállapított cím

Buda-Pest fıváros pesti részének átnézeti t
Pest külterület kataszteri (1867–72)
térképsorozata, az 1875–77 közötti utólago
pótfelmérések jelölésével?

1.4. Dátum (év, évkör) [ISAD(G) 3.1.3.]
1.5. Készítık, közremőködık [ISAD(G) 3.1.2.]
1.5.1. Készítık
1.5.2. Közremőködık és a hozzátartozó adatok
Közremőködı
Végzettség, beosztás
Tevékenység
Tevékenység dátuma
1.6. A dokumentumtípus megnevezése és terjedelme
[ISAD(G) 3.1.5.]
1.7. Adathordozó/irattani jelleg [ISAD(G) 3.1.5.]
1.8. Kiadás és a hozzátartozó adatok [ISAD(G) 3.1.2.]
Kiadó
Kiadás helye
Kiadás dátuma
1.9 Nyomda és a hozzátartozó adatok [ISAD(G) 3.1.2.]
Nyomda neve
Nyomda székhelye
Nyomtatás dátuma
1.10. Megjegyzés
1.10.1. Az azonosító elemekhez kapcsolódó
tartalmi vagy formai megjegyzés [ISAD(G)
3.6.1.]

1875–1877

Budapest Székesfıváros Mérnöki Hivatala;
Halácsy Sándor; Incze György

1 térkép (112 szelvény, hiányos)

1.10.2. Nyelv(ek) [ISAD(G) 3.4.3.]
1.11. Kapcsolatok (azonosító elemekhez kapcsolódó)
[ISAD(G) 3.5]
2. Leíró elemek (tartalmi és formai)
2.1. Tárgy és tartalom
Ábrázolt elemek, földrajzi és igazgatási egységek
térképen szereplı és besorolási nevek
A térkép típusa
Tárgyszavak
2.2. Kartográfiai adatok
[1:2880] 1 hüvelyk = 40 öl
Méretarány
Melléktérkép
Mellékábra
Mellékszöveg
Tájolás
Fokbeosztás
Szelvényháló
2.3. Fizikai jellemzık
2.3.1. Méret
33x26
2.3.2. Rektó-verzó
2.3.3. Melléklet
2.3.4. Anyag, színesség, technikai kivitel, díszítés, színes, nyomtatott, utólagos kézírással
állapot, konzerválási, restaurálási információk
2.3.5. Tárolás

2.3.6. Raktári hely (nem nyilvános)
2.4. Megjegyzés (leíró elemekhez kapcsolódó)
2.5. Kapcsolat (leíró elemekhez kapcsolódó)
3. Ellenırzı adatok
3.1. A leírás készítıje
3.2. A leírás készítésének ideje
3.3. Alkalmazott szabványok és szabályok

Fabó Beáta
2011.08.29.

6. példa
1.1. Levéltár/ırzıhely [ISDIAH 5.1.2. ]

Budapest Fıváros Levéltára

1.2. Jelzet [ISAD(G) 3.1.1]
1.3. Cím [ISAD(G) 3.1.2.]
1.3.1. Eredeti cím
1.3.2. Megállapított cím

HU BFL XV.16.h.297/cop1

1.4. Dátum (év, évkör) [ISAD(G) 3.1.3.]
1.5. Készítık, közremőködık [ISAD(G) 3.1.2.]
1.5.1. Készítık
személy
intézmény
1.5.2. Közremőködık és a hozzátartozó adatok
Közremőködı
Végzettség, beosztás
Tevékenység
Tevékenység dátuma
1.6. A dokumentumtípus megnevezése és terjedelme
[ISAD(G) 3.1.5.]
1.7. Adathordozó/irattani jelleg [ISAD(G) 3.1.5.]
1.8. Kiadás és a hozzátartozó adatok [ISAD(G) 3.1.2.]
Kiadó
Kiadás helye
Kiadás dátuma
1.9 Nyomda és a hozzátartozó adatok [ISAD(G) 3.1.2.]
Nyomda neve
Nyomda székhelye
Nyomtatás dátuma
1.10. Megjegyzés
1.10.1. Az azonosító elemekhez kapcsolódó
tartalmi vagy formai megjegyzés [ISAD(G)
3.6.1.]
1.10.2. Nyelv(ek) [ISAD(G) 3.4.3.]
1.11. Kapcsolatok (azonosító elemekhez kapcsolódó)
[ISAD(G) 3.5]
2. Leíró elemek (tartalmi és formai)
2.1. Tárgy és tartalom

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye térképe
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye közigazga
térképének Budapest és környékére vonatko
részlete
1905

Kogutowicz Manó
Magyar Földrajzi Intézet Rt.

1 térképlap

Magyar Mercurius
2003

A fakszimile 2003-ban jelent meg.

Ábrázolt elemek, földrajzi és igazgatási egységek
térképen szereplı és besorolási nevek
A térkép típusa
Tárgyszavak
2.2. Kartográfiai adatok
Méretarány
Melléktérkép
Mellékábra
Mellékszöveg
Tájolás
Fokbeosztás
Szelvényháló
2.3. Fizikai jellemzık
2.3.1. Méret
2.3.2. Rektó-verzó
2.3.3. Melléklet

Rendezett tanácsú városok, községek,
megyehatárok, járási határok.

1:500 000

28x41

Melléklet Kogutowicz Manó: Magyarorszá
vármegyéinek kézi atlasza c. mővéhez.
2.3.4. Anyag, színesség, technikai kivitel, díszítés, színes, nyomtatott, rossz állapotú
állapot, konzerválási, restaurálási információk
2.3.5. Tárolás
2.3.6. Raktári hely (nem nyilvános)
2.4. Megjegyzés (leíró elemekhez kapcsolódó)
2.5. Kapcsolat (leíró elemekhez kapcsolódó)
3. Ellenırzı adatok
3.1. A leírás készítıje
Fabó Beáta
3.2. A leírás készítésének ideje
2011.08.29.
3.3. Alkalmazott szabványok és szabályok
példa arra, ha két alig különbözı térkép egy jelzeten van
1.1. Levéltár/ırzıhely [ISDIAH 5.1.2. ]

Budapest Fıváros Levéltára

1.2. Jelzet [ISAD(G) 3.1.1]
1.3. Cím [ISAD(G) 3.1.2.]
1.3.1. Eredeti cím

BFL XV.17.d.322a/28a,b

1.3.2. Megállapított cím
1.4. Dátum (év, évkör) [ISAD(G) 3.1.3.]
1.5. Készítık, közremőködık [ISAD(G) 3.1.2.]
1.5.1. Készítık
1.5.2. Közremőködık és a hozzátartozó adatok
Közremőködı
Végzettség, beosztás
Tevékenység
Tevékenység dátuma
1.6. A dokumentumtípus megnevezése és terjedelme
[ISAD(G) 3.1.5.]
1.7. Adathordozó/irattani jelleg [ISAD(G) 3.1.5.]

Budapest fıváros V. kerületében levı UjOrszágház és környékének térrajza
Lipótváros áttekintı térképe (Zrínyi utca-L
körút) az Újépület helyének rendezési tervé
1890-es évek eleje

1 térképlap

1.8. Kiadás és a hozzátartozó adatok [ISAD(G) 3.1.2.]
Kiadó
Kiadás helye
Kiadás dátuma
1.9 Nyomda és a hozzátartozó adatok [ISAD(G) 3.1.2.]
Nyomda neve
Nyomda székhelye
Nyomtatás dátuma
1.10. Megjegyzés
1.10.1. Az azonosító elemekhez kapcsolódó
tartalmi vagy formai megjegyzés [ISAD(G)
3.6.1.]
1.10.2. Nyelv(ek) [ISAD(G) 3.4.3.]
1.11. Kapcsolatok (azonosító elemekhez kapcsolódó)
[ISAD(G) 3.5]
2. Leíró elemek (tartalmi és formai)
2.1. Tárgy és tartalom
Ábrázolt elemek, földrajzi és igazgatási egységek
térképen szereplı és besorolási nevek
A térkép típusa
Tárgyszavak
2.2. Kartográfiai adatok
Méretarány
Melléktérkép
Mellékábra
Mellékszöveg
Tájolás
Fokbeosztás
Szelvényháló
2.3. Fizikai jellemzık
2.3.1. Méret
2.3.2. Rektó-verzó
2.3.3. Melléklet
2.3.4. Anyag, színesség, technikai kivitel, díszítés,
állapot, konzerválási, restaurálási információk
2.3.5. Tárolás
2.3.6. Raktári hely (nem nyilvános)
2.4. Megjegyzés (leíró elemekhez kapcsolódó)
2.5. Kapcsolat (leíró elemekhez kapcsolódó)
3. Ellenırzı adatok
3.1. A leírás készítıje
3.2. A leírás készítésének ideje
3.3. Alkalmazott szabványok és szabályok

Meg nem valósult terv: épületek, zöld terül

1:2500

57×75

a./ színes, nyomtatott; b./ színezés
nyomtatott utólagos kézírással

Fabó Beáta
2011.08.29.

8. példa
1.1. Levéltár/ırzıhely [ISDIAH 5.1.2. ]

Budapest Fıváros Levéltára

1.2. Jelzet [ISAD(G) 3.1.1]

HU BFL XV.16.e.256/21
Térképek

1.3. Cím [ISAD(G) 3.1.2.]
1.3.1. Eredeti cím
1.3.2. Megállapított cím
1.4. Dátum (év, évkör) [ISAD(G) 3.1.3.]
1.5. Készítık, közremőködık [ISAD(G) 3.1.2.]
1.5.1. Készítık
személyek
intézmények
1.5.2. Közremőködık és a hozzátartozó adatok
Közremőködı
Végzettség, beosztás
Tevékenység
Tevékenység dátuma
1.6. A dokumentumtípus megnevezése és terjedelme
[ISAD(G) 3.1.5.]
1.7. Adathordozó/irattani jelleg [ISAD(G) 3.1.5.]
1.8. Kiadás és a hozzátartozó adatok [ISAD(G) 3.1.2.]
Kiadó
Kiadás helye
Kiadás dátuma
1.9 Nyomda és a hozzátartozó adatok [ISAD(G) 3.1.2.]
Nyomda neve
Nyomda székhelye
Nyomtatás dátuma
1.10. Megjegyzés
1.10.1. Az azonosító elemekhez kapcsolódó
tartalmi vagy formai megjegyzés [ISAD(G)
3.6.1.]
1.10.2. Nyelv(ek) [ISAD(G) 3.4.3.]
1.11. Kapcsolatok (azonosító elemekhez kapcsolódó)
[ISAD(G) 3.5]
Másolat esetén az eredeti dokumentum
ırzıhelye,
jelzete
A leírt térképrıl készült másolatok ırzıhelye,
jelzete
További példányok léte, ırzıhelye, jelzete
Kapcsolódó dokumentumok
Publikációk
2. Leíró elemek (tartalmi és formai)
2.1. Tárgy és tartalom

A föv. közmunkák tanácsa által javaslatba
szabályozás módosítás
A Vígszínház és környékének szabályozási
1896

Heuffel Adolf; Devecis Ferenc; Bartolotti
Budapest Székesfıváros Mérnöki Hivatala;
Fıvárosi Közmunkák Tanácsa

1 térképlap

Ábrázolt elemek, földrajzi és igazgatási egységek
térképen szereplı és besorolási nevek
A térkép típusa
Tárgyszavak
2.2. Kartográfiai adatok
Méretarány
Melléktérkép
Mellékábra
Mellékszöveg
Tájolás
Fokbeosztás
Szelvényháló
2.3. Fizikai jellemzık
2.3.1. Méret
2.3.2. Rektó-verzó
2.3.3. Melléklet
2.3.4. Anyag, színesség, technikai kivitel, díszítés,
állapot, konzerválási, restaurálási információk
2.3.5. Tárolás
2.3.6. Raktári hely (nem nyilvános)
2.4. Megjegyzés (leíró elemekhez kapcsolódó)
2.5. Kapcsolat (leíró elemekhez kapcsolódó)
3. Ellenırzı adatok
3.1. A leírás készítıje
3.2. A leírás készítésének ideje
3.3. Alkalmazott szabványok és szabályok

1:720

44×35

karton, színes, nyomtatott, 2003-ban restau

Fabó Beáta
2011.08.29.

9. példa
1.1. Levéltár/ırzıhely [ISDIAH 5.1.2. ]

Budapest Fıváros Levéltára

1.2. Jelzet [ISAD(G) 3.1.1]
1.3. Cím [ISAD(G) 3.1.2.]
1.3.1. Eredeti cím
1.3.2. Megállapított cím
1.4. Dátum (év, évkör) [ISAD(G) 3.1.3.]
1.5. Készítık, közremőködık [ISAD(G) 3.1.2.]
1.5.1. Készítık
1.5.2. Közremőködık és a hozzátartozó adatok
Közremőködı
Végzettség, beosztás
Tevékenység
Tevékenység dátuma
1.6. A dokumentumtípus megnevezése és terjedelme
[ISAD(G) 3.1.5.]
1.7. Adathordozó/irattani jelleg [ISAD(G) 3.1.5.]
1.8. Kiadás és a hozzátartozó adatok [ISAD(G) 3.1.2.]
Kiadó
Kiadás helye

HU Hadtört.TkTár G I h 1474

Budapest belsı területe
Budapest belterületének idegenforgalmi tér
1977
Kartográfiai Vállalat

1 térképlap

Kiadás dátuma
1.9 Nyomda és a hozzátartozó adatok [ISAD(G) 3.1.2.]
Nyomda neve
Nyomda székhelye
Nyomtatás dátuma
1.10. Megjegyzés
1.10.1. Az azonosító elemekhez kapcsolódó
tartalmi vagy formai megjegyzés [ISAD(G)
3.6.1.]
1.10.2. Nyelv(ek) [ISAD(G) 3.4.3.]
1.11. Kapcsolatok (azonosító elemekhez kapcsolódó)
[ISAD(G) 3.5]

2. Leíró elemek (tartalmi és formai)
2.1. Tárgy és tartalom
Ábrázolt elemek, földrajzi és igazgatási egységek
térképen szereplı és besorolási nevek
A térkép típusa
Tárgyszavak
2.2. Kartográfiai adatok
Méretarány
Melléktérkép
Mellékábra
Mellékszöveg
Tájolás
Fokbeosztás
Szelvényháló
2.3. Fizikai jellemzık
2.3.1. Méret
2.3.2. Rektó-verzó
2.3.3. Melléklet
2.3.4. Anyag, színesség, technikai kivitel, díszítés,
állapot, konzerválási, restaurálási információk
2.3.5. Tárolás
2.3.6. Raktári hely (nem nyilvános)
2.4. Megjegyzés (leíró elemekhez kapcsolódó)
2.5. Kapcsolat (leíró elemekhez kapcsolódó)
3. Ellenırzı adatok
3.1. A leírás készítıje
3.2. A leírás készítésének ideje
3.3. Alkalmazott szabványok és szabályok

4. javított kiadás

3 példány. További példányok: KSH TD 1
(1977. évi, 4. javított kiadás); KSH TD 179
(1978. évi, 5. javított kiadás); OIK S-B 227
321(4. javított kiadás); OSZK TM 1444

Látnivalók; sarokház-számozás; utcanévjeg
közlekedési hálózat.
idegenforgalmi

[1:33 000] ma.n.
Melléktérképe: Budapest kerületi beosztása
Hátoldalon: Belterület.

55×78
van
színes, nyomtatott

Fabó Beáta
2011.08.29.

10. példa
1.1. Levéltár/ırzıhely [ISDIAH 5.1.2. ]

Budapest Fıváros Levéltára

1.2. Jelzet [ISAD(G) 3.1.1]
1.3. Cím [ISAD(G) 3.1.2.]
1.3.1. Eredeti cím
1.3.2. Megállapított cím
1.4. Dátum (év, évkör) [ISAD(G) 3.1.3.]
1.5. Készítık, közremőködık [ISAD(G) 3.1.2.]
1.5.1. Készítık
személy
intézmény
1.5.2. Közremőködık és a hozzátartozó adatok
Közremőködı
Végzettség, beosztás
Tevékenység
Tevékenység dátuma
1.6. A dokumentumtípus megnevezése és terjedelme
[ISAD(G) 3.1.5.]
1.7. Adathordozó/irattani jelleg [ISAD(G) 3.1.5.]
1.8. Kiadás és a hozzátartozó adatok [ISAD(G) 3.1.2.]
Kiadó
Kiadás helye
Kiadás dátuma
1.9 Nyomda és a hozzátartozó adatok [ISAD(G) 3.1.2.]
Nyomda neve
Nyomda székhelye
Nyomtatás dátuma
1.10. Megjegyzés
1.10.1. Az azonosító elemekhez kapcsolódó
tartalmi vagy formai megjegyzés [ISAD(G)
3.6.1.]

HU BFL XV.16.e.251/104 (1–498)

Budapest székesfıváros kataszteri térképe
Budapest kataszteri térképsorozata az 1918
1946 közötti idıszakból
1918–1846

Magyar Állami Földmérés

1 térkép, 498 szelvény

hiányos

1.10.2. Nyelv(ek) [ISAD(G) 3.4.3.]
1.11. Kapcsolatok (azonosító elemekhez kapcsolódó)
[ISAD(G) 3.5]
Másolat esetén az eredeti dokumentum
ırzıhelye, jelzete
A leírt térképrıl készült másolatok ırzıhelye,
jelzete
További példányok léte, ırzıhelye, jelzete
Kapcsolódó dokumentumok
Publikációk
2. Leíró elemek (tartalmi és formai)
2.1. Tárgy és tartalom
Ábrázolt elemek, földrajzi és igazgatási egységek Épületek alaprajza.
térképen szereplı és besorolási nevek
A térkép típusa
Tárgyszavak
2.2. Kartográfiai adatok
1:1440 (kültelkek); 1:720 (beltelkek)
Méretarány

Melléktérkép
Mellékábra
Mellékszöveg
Tájolás
Fokbeosztás
Szelvényháló
2.3. Fizikai jellemzık
2.3.1. Méret
2.3.2. Rektó-verzó
2.3.3. Melléklet
2.3.4. Anyag, színesség, technikai kivitel, díszítés,
állapot, konzerválási, restaurálási információk
2.3.5. Tárolás
2.3.6. Raktári hely (nem nyilvános)
2.4. Megjegyzés (leíró elemekhez kapcsolódó)
2.5. Kapcsolat (leíró elemekhez kapcsolódó)
3. Ellenırzı adatok
3.1. A leírás készítıje
3.2. A leírás készítésének ideje
3.3. Alkalmazott szabványok és szabályok

77×63

színezés nélkül, nyomtatott

Fabó Beáta
2011.08.29.

11. példa
1.1. Levéltár/ırzıhely [ISDIAH 5.1.2. ]

Budapest Fıváros Levéltára

1.2. Jelzet [ISAD(G) 3.1.1]
1.3. Cím [ISAD(G) 3.1.2.]
1.3.1. Eredeti cím
1.3.2. Megállapított cím

HU BFL XV.16.e.251/76 (1–67)

1.4. Dátum (év, évkör) [ISAD(G) 3.1.3.]
1.5. Készítık, közremőködık [ISAD(G) 3.1.2.]
1.5.1. Készítık
személy
intézmény1
intézmény2
tevékenység2
1.5.2. Közremőködık és a hozzátartozó adatok
Közremőködı
Végzettség, beosztás
Tevékenység
Tevékenység dátuma
1.6. A dokumentumtípus megnevezése és terjedelme
[ISAD(G) 3.1.5.]
1.7. Adathordozó/irattani jelleg [ISAD(G) 3.1.5.]
1.8. Kiadás és a hozzátartozó adatok [ISAD(G) 3.1.2.]
Kiadó
Kiadás helye

[Budapest székesfıváros területének térkép
Budapest közigazgatási térképsorozata az 1
1948 közötti változások jelölésével
1908–1948

Budapest Székesfıváros Mérnöki Hivatala
Budapest Székesfıváros Tanácsa
kiegészítette

1 térkép, 13 szelvény

Kiadás dátuma
1.9 Nyomda és a hozzátartozó adatok [ISAD(G) 3.1.2.]
Nyomda neve
Budapest Székesfıváros Házinyomdája
Nyomda székhelye
Nyomtatás dátuma
1.10. Megjegyzés
1.10.1. Az azonosító elemekhez kapcsolódó
tartalmi vagy formai megjegyzés [ISAD(G)
3.6.1.]
1.10.2. Nyelv(ek) [ISAD(G) 3.4.3.]
1.11. Kapcsolatok (azonosító elemekhez kapcsolódó)
[ISAD(G) 3.5]
2. Leíró elemek (tartalmi és formai)
2.1. Tárgy és tartalom
Ábrázolt elemek, földrajzi és igazgatási egységek Utólag továbbvezetve a városfelmérési ada
térképen szereplı és besorolási nevek
parcellázások, utak, helyrajzi számok,
házszámozás; városi tulajdonú épületek). A
Tabán területe kiemelten, az 1906 elıtt álló
illetve lebontott épületek feltüntetésével.
A térkép típusa
Tárgyszavak
2.2. Kartográfiai adatok
1:5000
Méretarány
Melléktérkép
Mellékábra
Mellékszöveg
Tájolás
Fokbeosztás
Szelvényháló
2.3. Fizikai jellemzık
2.3.1. Méret
43x54
2.3.2. Rektó-verzó
2.3.3. Melléklet
2.3.4. Anyag, színesség, technikai kivitel, díszítés, színes, nyomtatott utólagos kézírással
állapot, konzerválási, restaurálási információk
2.3.5. Tárolás
2.3.6. Raktári hely (nem nyilvános)
2.4. Megjegyzés (leíró elemekhez kapcsolódó)
Az alaptérkép Budapest 1908. évi 1:5000
méretarányú közigazgatási térképsorozata.
2.5. Kapcsolat (leíró elemekhez kapcsolódó)
3. Ellenırzı adatok
3.1. A leírás készítıje
Fabó Beáta
3.2. A leírás készítésének ideje
2011.08.29.
3.3. Alkalmazott szabványok és szabályok

12. példa
1.1. Levéltár/ırzıhely [ISDIAH 5.1.2. ]

Pest megyei Levéltár

1.2. Jelzet [ISAD(G) 3.1.1]
1.3. Cím [ISAD(G) 3.1.2.]
1.3.1. Eredeti cím

HU PeML IV.165-d PmU 117

1.3.2. Megállapított cím
1.4. Dátum (év, évkör) [ISAD(G) 3.1.3.]
1.5. Készítık, közremőködık [ISAD(G) 3.1.2.]
1.5.1. Készítık
1.5.2. Közremőködık és a hozzátartozó adatok
Közremőködı
Végzettség, beosztás
Tevékenység
Tevékenység dátuma
1.6. A dokumentumtípus megnevezése és terjedelme
[ISAD(G) 3.1.5.]
1.7. Adathordozó/irattani jelleg [ISAD(G) 3.1.5.]
1.8. Kiadás és a hozzátartozó adatok [ISAD(G) 3.1.2.]
Kiadó
Kiadás helye
Kiadás dátuma
1.9 Nyomda és a hozzátartozó adatok [ISAD(G) 3.1.2.]
Nyomda neve
Nyomda székhelye
Nyomtatás dátuma
1.10. Megjegyzés
1.10.1. Az azonosító elemekhez kapcsolódó
tartalmi vagy formai megjegyzés [ISAD(G)
3.6.1.]
1.10.2. Nyelv(ek) [ISAD(G) 3.4.3.]
1.11. Kapcsolatok (azonosító elemekhez kapcsolódó)
[ISAD(G) 3.5]
2. Leíró elemek (tartalmi és formai)
2.1. Tárgy és tartalom
Ábrázolt elemek, földrajzi és igazgatási egységek
térképen szereplı és besorolási nevek

A térkép típusa
Tárgyszavak
2.2. Kartográfiai adatok
Méretarány
Melléktérkép

Tekintetes Pest Megyében Kebelezett Palot
Helysége Határának Rendezési Terv szerin
Térképe
Pest északkeleti határának szabályozási tér
1847
Halász Móric

Zlinszky László; Fáy Béla; Halász Gusztáv
Szalay Antal
hitelesítette
1 térképlap

Az egész térképen átvonuló felirat: terveze
úrbériség. Feliratban: helység, szántóföld,
község birtoka, rét, dőlık, legelı. Temetı,
mővelési ágak és erdı kiemelve. Középpon
vasút, átjárók.

[1:7200] 100 öl = 26 mm

Mellékábra
Mellékszöveg
Tájolás
Fokbeosztás
Szelvényháló
2.3. Fizikai jellemzık
2.3.1. Méret
2.3.2. Rektó-verzó
2.3.3. Melléklet
2.3.4. Anyag, színesség, technikai kivitel, díszítés,
állapot, konzerválási, restaurálási információk
2.3.5. Tárolás
2.3.6. Raktári hely (nem nyilvános)
2.4. Megjegyzés (leíró elemekhez kapcsolódó)
2.5. Kapcsolat (leíró elemekhez kapcsolódó)
3. Ellenırzı adatok
3.1. A leírás készítıje
3.2. A leírás készítésének ideje
3.3. Alkalmazott szabványok és szabályok

112×81

színes, kéziratos

5. raktár, 2. szekrény

Fabó Beáta
2011.08.29.

13. példa: eredeti térképrıl készült késıbbi másolat
1.1. Levéltár/ırzıhely [ISDIAH 5.1.2. ]

Budapest Fıváros Levéltára

1.2. Jelzet [ISAD(G) 3.1.1]

HU BFL XV.16.b.223/69
Térképek

1.3. Cím [ISAD(G) 3.1.2.]
1.3.1. Eredeti cím
1.3.2. Megállapított cím
1.4. Dátum (év, évkör) [ISAD(G) 3.1.3.]
1.5. Készítık, közremőködık [ISAD(G) 3.1.2.]
1.5.1. Készítık
1.5.2. Közremőködık és a hozzátartozó adatok
Közremőködı
Végzettség, beosztás
Tevékenység
Tevékenység dátuma
1.6. A dokumentumtípus megnevezése és terjedelme
[ISAD(G) 3.1.5.]
1.7. Adathordozó/irattani jelleg [ISAD(G) 3.1.5.]
1.8. Kiadás és a hozzátartozó adatok [ISAD(G) 3.1.2.]
Kiadó
Kiadás helye
Kiadás dátuma
1.9 Nyomda és a hozzátartozó adatok [ISAD(G) 3.1.2.]
Nyomda neve
Nyomda székhelye
Nyomtatás dátuma

c.n.
A piaristák épülete és a városi iskola (mai
Március 15. tér) szabályozási helyszínrajza
19. sz. eleje
sz.n.
Városi Mérnöki Hivatal
másolta, kiegészítette
1864 körül
1 térképlap

1.10. Megjegyzés
1.10.1. Az azonosító elemekhez kapcsolódó
tartalmi vagy formai megjegyzés [ISAD(G)
3.6.1.]
1.10.2. Nyelv(ek) [ISAD(G) 3.4.3.]
1.11. Kapcsolatok (azonosító elemekhez kapcsolódó)
[ISAD(G) 3.5]
2. Leíró elemek (tartalmi és formai)
2.1. Tárgy és tartalom
Ábrázolt elemek, földrajzi és igazgatási egységek
térképen szereplı és besorolási nevek
A térkép típusa
Tárgyszavak
2.2. Kartográfiai adatok
Méretarány
Melléktérkép
Mellékábra
Mellékszöveg
Tájolás
Fokbeosztás
Szelvényháló
2.3. Fizikai jellemzık
2.3.1. Méret
2.3.2. Rektó-verzó
2.3.3. Melléklet
2.3.4. Anyag, színesség, technikai kivitel, díszítés,
állapot, konzerválási, restaurálási információk
2.3.5. Tárolás
2.3.6. Raktári hely (nem nyilvános)
2.4. Megjegyzés (leíró elemekhez kapcsolódó)
2.5. Kapcsolat (leíró elemekhez kapcsolódó)
3. Ellenırzı adatok
3.1. A leírás készítıje
3.2. A leírás készítésének ideje
3.3. Alkalmazott szabványok és szabályok

Pest városrendezéséhez 1864 körül összeál
tervsorozat része, a korábban készült tervek
VMH lemásolta és kiegészítette.

Épületek alaprajza. Az 1860-as évek helyra
számai.

[1:180] 10 hüvelyk = 2,5 öl

224.05.14

Fabó Beáta
2011.08.29.

14. példa
1.1. Levéltár/ırzıhely [ISDIAH 5.1.2. ]

Budapest Fıváros Levéltára

1.2. Jelzet [ISAD(G) 3.1.1]

HU BFL XV.16.e.251/42 (könyvformátum)
Térképek

1.3. Cím [ISAD(G) 3.1.2.]
1.3.1. Eredeti cím
1.3.2. Megállapított cím
1.4. Dátum (év, évkör) [ISAD(G) 3.1.3.]
1.5. Készítık, közremőködık [ISAD(G) 3.1.2.]

Budapest székes-fıváros egész területének
térképe. Budapest székes fıváros térképe (
Budapest várostérképe
1910 k

1.5.1. Készítık
személy
egységes személy
intézmény
1.5.2. Közremőködık és a hozzátartozó adatok
Közremőködı
Végzettség, beosztás
Tevékenység
Tevékenység dátuma
1.6. A dokumentumtípus megnevezése és terjedelme
[ISAD(G) 3.1.5.]
1.7. Adathordozó/irattani jelleg [ISAD(G) 3.1.5.]
1.8. Kiadás és a hozzátartozó adatok [ISAD(G) 3.1.2.]
Kiadó
Kiadás helye
Kiadás dátuma
1.9 Nyomda és a hozzátartozó adatok [ISAD(G) 3.1.2.]
Nyomda neve
Nyomda székhelye
Nyomtatás dátuma
1.10. Megjegyzés
1.10.1. Az azonosító elemekhez kapcsolódó
tartalmi vagy formai megjegyzés [ISAD(G)
3.6.1.]
1.10.2. Nyelv(ek) [ISAD(G) 3.4.3.]
1.11. Kapcsolatok (azonosító elemekhez kapcsolódó)
[ISAD(G) 3.5]
2. Leíró elemek (tartalmi és formai)
2.1. Tárgy és tartalom
Ábrázolt elemek, földrajzi és igazgatási egységek
térképen szereplı és besorolási nevek

A térkép típusa
Tárgyszavak
2.2. Kartográfiai adatok
Méretarány
Melléktérkép

Kogutovicz Manó
Kogutowicz Manó
Magyar Földrajzi Intézet Rt.

1 térképlap

Beépítettség; fıbb épületek névvel; fıbb
tájékozódási pontok; kerületek; dőlınevek;
közlekedési vonalak; terepelemek; kıbány
hegynevek; mővelési ágak.

1:25 000
Budapest kerületei. A forgalmi központ (1:
000)

Mellékábra
Mellékszöveg
Tájolás
Fokbeosztás
Szelvényháló
2.3. Fizikai jellemzık
2.3.1. Méret
100x80
2.3.2. Rektó-verzó
2.3.3. Melléklet
Füzetmellékletben külön utcanévjegyzék.
2.3.4. Anyag, színesség, technikai kivitel, díszítés, színezés nélkül, nyomtatott

állapot, konzerválási, restaurálási információk
2.3.5. Tárolás
2.3.6. Raktári hely (nem nyilvános)
2.4. Megjegyzés (leíró elemekhez kapcsolódó)
2.5. Kapcsolat (leíró elemekhez kapcsolódó)
3. Ellenırzı adatok
3.1. A leírás készítıje
3.2. A leírás készítésének ideje
3.3. Alkalmazott szabványok és szabályok

Fabó Beáta
2011.08.29.

15. példa: az egységesített névalak használatára
1.1. Levéltár/ırzıhely [ISDIAH 5.1.2. ]

Magyar Országos Levéltár

1.2. Jelzet [ISAD(G) 3.1.1]

HU MOL S 12 Div IX No 0175:1-2

1.3. Cím [ISAD(G) 3.1.2.]
1.3.1. Eredeti cím

1.3.2. Megállapított cím
1.4. Dátum (év, évkör) [ISAD(G) 3.1.3.]

Mappa universalis terreni possessionis Bo
i. Comitatus Pestiensis situati ...
İrbottyán (Pest m.), úrbéri térkép
1787, 1792
1793

1.5. Készítık, közremőködık [ISAD(G) 3.1.2.]
1.5.1. Készítık
személy
egységes személy
végzettség, besosztás
1.5.2. Közremőködık és a hozzátartozó adatok
Közremőködı
személy1
egységes személynév1
végzettség, besosztás1
személy2
egységes személynév2
végzettség, besosztás2
személy3
egységes személynév3
1.6. A dokumentumtípus megnevezése és terjedelme
[ISAD(G) 3.1.5.]
1.7. Adathordozó/irattani jelleg [ISAD(G) 3.1.5.]
végzettség, besosztás3
1.8. Kiadás és a hozzátartozó adatok [ISAD(G) 3.1.2.]
Kiadó
Kiadás helye

Fidler, Thomas
Fidler Tamás
juratus geometra

Balla, Antonius
Balla Antal
Cottus Pestiensis jur. ordinarius geometra
Veres, Stephanus
Veres István
Cottus Pestiensis ord. judlium
Egry, Martinus
Egry Cottus Pestiensis jurassor Márton
1 térképlap

Kiadás dátuma
1.9 Nyomda és a hozzátartozó adatok [ISAD(G) 3.1.2.]
Nyomda neve
Nyomda székhelye
Nyomtatás dátuma
1.10. Megjegyzés
1.10.1. Az azonosító elemekhez kapcsolódó
tartalmi vagy formai megjegyzés [ISAD(G)
3.6.1.]
1.10.2. Nyelv(ek) [ISAD(G) 3.4.3.]
1.11. Kapcsolatok (azonosító elemekhez kapcsolódó)
[ISAD(G) 3.5]
2. Leíró elemek (tartalmi és formai)
2.1. Tárgy és tartalom
Ábrázolt elemek, földrajzi és igazgatási egységek İrbottyán
térképen szereplı és besorolási nevek
A térkép típusa
úrbéri térkép
Tárgyszavak
2.2. Kartográfiai adatok
Méretarány
Melléktérkép
Mellékábra
Mellékszöveg
Tájolás
Fokbeosztás
Szelvényháló
2.3. Fizikai jellemzık
2.3.1. Méret
2.3.2. Rektó-verzó
2.3.3. Melléklet

[1:7200] 600 org. Vien. [= 156 mm]

72 x 51 cm

Elenchus possionis Bottyán urbarialem
divisionem geometricam spectans mense O
anno 1792-do, 10 fol.
2.3.4. Anyag, színesség, technikai kivitel, díszítés, színezett, kéziratos
állapot, konzerválási, restaurálási információk
2.3.5. Tárolás
2.3.6. Raktári hely (nem nyilvános)
2.4. Megjegyzés (leíró elemekhez kapcsolódó)
2.5. Kapcsolat (leíró elemekhez kapcsolódó)
3. Ellenırzı adatok
3.1. A leírás készítıje
te
3.2. A leírás készítésének ideje
2011.07.20.
3.3. Alkalmazott szabványok és szabályok

16. példa
1.1. Levéltár/ırzıhely [ISDIAH 5.1.2. ]

Magyar Országos Levéltár

1.2. Jelzet [ISAD(G) 3.1.1]

HU MOL S 68
Vegyes nyomtatott térképek No 0012

1.3. Cím [ISAD(G) 3.1.2.]
1.3.1. Eredeti cím

1.3.2. Megállapított cím

Mappa regulationem fluviorum Sárviz, Kap
Sio, ostiique lacus Balaton cum exsiccata h
adjacente, antea inundata regione, sublata
ope transectionum, et aggerum Danubii in
fluvium Sárviz regurgitationem sub auspici
serenissimi C. R. principis
Sárvíz, Kapos, Sió; vízszabályozási térkép

1.4. Dátum (év, évkör) [ISAD(G) 3.1.3.]

[1825 után]

1.5. Készítık, közremőködık [ISAD(G) 3.1.2.]
1.5.1. Készítık
személynév

Beszédes, Jós.

egységes személynév
1.5.2. Közremőködık és a hozzátartozó adatok
Közremőködı
Végzettség, beosztás
Tevékenység
Tevékenység dátuma
1.6. A dokumentumtípus megnevezése és terjedelme
[ISAD(G) 3.1.5.]
1.7. Adathordozó/irattani jelleg [ISAD(G) 3.1.5.]
1.8. Kiadás és a hozzátartozó adatok [ISAD(G) 3.1.2.]
Kiadó
Kiadás helye
Kiadás dátuma

Beszédes József

1 térképlap

ex lithographia Josephi Trentsensky
Pestini
[1825 után]

1.9 Nyomda és a hozzátartozó adatok [ISAD(G) 3.1.2.]
Nyomda neve
Nyomda székhelye
Nyomtatás dátuma
1.10. Megjegyzés
1.10.1. Az azonosító elemekhez kapcsolódó
tartalmi vagy formai megjegyzés [ISAD(G)
3.6.1.]
1.10.2. Nyelv(ek) [ISAD(G) 3.4.3.]
1.11. Kapcsolatok (azonosító elemekhez kapcsolódó)
[ISAD(G) 3.5]
2. Leíró elemek (tartalmi és formai)
2.1. Tárgy és tartalom
Ábrázolt elemek, földrajzi és igazgatási egységek Sió, Kapos, Sárvíz
térképen szereplı és besorolási nevek
A térkép típusa
vízszabályozási térkép

Tárgyszavak
2.2. Kartográfiai adatok
Méretarány
Melléktérkép
Mellékábra
Mellékszöveg
Tájolás
Fokbeosztás
Szelvényháló
2.3. Fizikai jellemzık
2.3.1. Méret

[1:150 000] 8000 org. Vien. [= 103 mm]

számmagyarázat

96x63 cm

2.3.2. Rektó-verzó
2.3.3. Melléklet
2.3.4. Anyag, színesség, technikai kivitel, díszítés, színezett, kınyomat
állapot, konzerválási, restaurálási információk
2.3.5. Tárolás
2.3.6. Raktári hely (nem nyilvános)
2.4. Megjegyzés (leíró elemekhez kapcsolódó)
2.5. Kapcsolat (leíró elemekhez kapcsolódó)
3. Ellenırzı adatok
3.1. A leírás készítıje
te
3.2. A leírás készítésének ideje
2011.07.20.
3.3. Alkalmazott szabványok és szabályok

17. példa
1.1. Levéltár/ırzıhely [ISDIAH 5.1.2. ]

Magyar Országos Levéltár
1.2. HU MOL S 11 No 1064

1.2. Jelzet [ISAD(G) 3.1.1]
1.3. Cím [ISAD(G) 3.1.2.]
1.3.1. Eredeti cím

HU MOL S 11 No 1064

1.3.2. Megállapított cím

1.4. Dátum (év, évkör) [ISAD(G) 3.1.3.]
1.5. Készítık, közremőködık [ISAD(G) 3.1.2.]
1.5.1. Készítık

Delineation einer von dem kammeral Mark
Apath in aus durch die grose und kleine Ka
bis zum Draver Eck zu führenden commerc
Strasse ...

Apatintól (Bács-Bodrog m., ma SRB) a Drá
torkolatáig épülı út, úttérkép
1779

személy
végzettség, beosztás
1.5.2. Közremőködık és a hozzátartozó adatok
Közremőködı
Végzettség, beosztás
Tevékenység
Tevékenység dátuma
1.6. A dokumentumtípus megnevezése és terjedelme
[ISAD(G) 3.1.5.]
1.7. Adathordozó/irattani jelleg [ISAD(G) 3.1.5.]
1.8. Kiadás és a hozzátartozó adatok [ISAD(G) 3.1.2.]
Kiadó
Kiadás helye
Kiadás dátuma
1.9 Nyomda és a hozzátartozó adatok [ISAD(G) 3.1.2.]
Nyomda neve
Nyomda székhelye
Nyomtatás dátuma
1.10. Megjegyzés
1.10.1. Az azonosító elemekhez kapcsolódó
tartalmi vagy formai megjegyzés [ISAD(G)
3.6.1.]
1.10.2. Nyelv(ek) [ISAD(G) 3.4.3.]
1.11. Kapcsolatok (azonosító elemekhez kapcsolódó)
[ISAD(G) 3.5]
2. Leíró elemek (tartalmi és formai)
2.1. Tárgy és tartalom
Ábrázolt elemek, földrajzi és igazgatási egységek
térképen szereplı és besorolási nevek
A térkép típusa

Fischer, Heinrich Friedrich
Bacher Comitats Ingenieur

1 térképlap

További példányok: HU MOL E 58 1780.

úttérkép

Tárgyszavak
2.2. Kartográfiai adatok
Méretarány

[1:7200] 500 [öl = 128 mm]

Melléktérkép
Mellékábra
Mellékszöveg
Tájolás
Fokbeosztás
Szelvényháló
2.3. Fizikai jellemzık
2.3.1. Méret

203 x 46,5 cm

2.3.2. Rektó-verzó
2.3.3. Melléklet
2.3.4. Anyag, színesség, technikai kivitel, díszítés, színezett, kéziratos
állapot, konzerválási, restaurálási információk
2.3.5. Tárolás

2.3.6. Raktári hely (nem nyilvános)
2.4. Megjegyzés (leíró elemekhez kapcsolódó)
2.5. Kapcsolat (leíró elemekhez kapcsolódó)
3. Ellenırzı adatok
3.1. A leírás készítıje
3.2. A leírás készítésének ideje
3.3. Alkalmazott szabványok és szabályok

te
2011.07.20

18. példa
1.1. Levéltár/ırzıhely [ISDIAH 5.1.2. ]

Magyar Országos Levéltár

1.2. Jelzet [ISAD(G) 3.1.1]

HU MOL S 12 Div VIII No 0258:1-2

1.3. Cím [ISAD(G) 3.1.2.]
1.3.1. Eredeti cím

1.3.2. Megállapított cím

1.4. Dátum (év, évkör) [ISAD(G) 3.1.3.]
1.5. Készítık, közremőködık [ISAD(G) 3.1.2.]
1.5.1. Készítık
személy
egységes személynév
végzettség, beosztás
1.5.2. Közremőködık és a hozzátartozó adatok
Közremőködı
Végzettség, beosztás
Tevékenység
Tevékenység dátuma
1.6. A dokumentumtípus megnevezése és terjedelme
[ISAD(G) 3.1.5.]
1.7. Adathordozó/irattani jelleg [ISAD(G) 3.1.5.]
1.8. Kiadás és a hozzátartozó adatok [ISAD(G) 3.1.2.]
Kiadó
Kiadás helye
Kiadás dátuma
1.9 Nyomda és a hozzátartozó adatok [ISAD(G) 3.1.2.]
Nyomda neve

Conspectus locorum acidulis Fürediensibu
vicinorum situm et distantiam ab invicem
aedificiorum condescensionibus aptiorum
repraesentans; Conspectus aedificiorum m
fonti Fürediensi vicinorum ex superabunda
tabulae 1-ae adnexus ad demonstrandam
quadratam, et respective cubicam, totius et
partium capacitete

Balatonfüred és Arács (Zala m.)
savanyúvízforrásai és a környezı épületek;
gyógyvizek térképe, tervrajz
1785

Horváth, Adamus
Pálóczi Horváth Ádám
Regn. Hung. juratus mathematicus

1 térképlap, 1 tervrajz

Nyomda székhelye
Nyomtatás dátuma
1.10. Megjegyzés
1.10.1. Az azonosító elemekhez kapcsolódó
tartalmi vagy formai megjegyzés [ISAD(G)
3.6.1.]
1.10.2. Nyelv(ek) [ISAD(G) 3.4.3.]
1.11. Kapcsolatok (azonosító elemekhez kapcsolódó)
[ISAD(G) 3.5]

A térkép másodpéldánya: HU MOL S 12 D
No 1, a tervrajz másodpéldánya kiemeletle
MOL C 66 1785 F. 8. p. 39/2.
Kapcsolódó iratanyag: HU MOL C 79 180
23. Fons 14. (No 11213/1806)

2. Leíró elemek (tartalmi és formai)
2.1. Tárgy és tartalom
Ábrázolt elemek, földrajzi és igazgatási egységek Balatonfüred, Arács
térképen szereplı és besorolási nevek
A térkép típusa
gyógyvizek térképe, tervrajz
Tárgyszavak
2.2. Kartográfiai adatok
Méretarány

[1:5040] 400 org. Vien. [=153 mm], [1:158
[öl = 275 mm]

Melléktérkép
Mellékábra
Mellékszöveg
Tájolás
Fokbeosztás
Szelvényháló
2.3. Fizikai jellemzık
2.3.1. Méret
2.3.2. Rektó-verzó
2.3.3. Melléklet
2.3.4. Anyag, színesség, technikai kivitel, díszítés, színezett, kéziratos
állapot, konzerválási, restaurálási információk
2.3.5. Tárolás
2.3.6. Raktári hely (nem nyilvános)
2.4. Megjegyzés (leíró elemekhez kapcsolódó)
2.5. Kapcsolat (leíró elemekhez kapcsolódó)
3. Ellenırzı adatok
3.1. A leírás készítıje
te
3.2. A leírás készítésének ideje
2011.07.20
3.3. Alkalmazott szabványok és szabályok

